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Nº 21  –  Reunião ordinária da 

Câmara   Municipal  de  Chaves 

                                 Realizada no dia 4 de setembro 

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

Aos quatro dias do mês de setembro do ano dois mil e quinze, nesta 

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

realizou-se a Reunião ordinária da Câmara Municipal de Chaves, sob a 

Presidência do Presidente da Câmara, Sr. Arq. António Cândido Monteiro 

Cabeleira, e com as presenças dos Vereadores, Sr. Arq. Carlos Augusto 

Castanheira Penas, Sra. Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, 

Sr. João Carlos Alves Neves, Sr. Dr. Francisco António Chaves de Melo, 

Sr. 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 nove horas 

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

previamente elaborada e datada de um de setembro de dois mil e quinze.- 

 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

I – AUSÊNCIA DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, SENHOR DR. PAULO 

FRANCISCO TEIXEIRA ALVES. ------------------------------------------- 

O Vereador do Partido Social Democrata, Senhor Dr. Paulo Francisco 

Teixeira Alves, 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 Senhor Presidente da Câmara, Arq. António Cândido 

Monteiro Cabeleira, tendo dado conhecimento ao Executivo Camarário da 

correção do lapso verificado na página 30 da ata aprovada, na última 

reunião de Câmara, e relativa à reunião ordinária de 07 de agosto, 

último, muito concretamente, na identificação do Vereador do Movimento 

Autárquico Independente, Senhor João Carlos Alves Neves. ------------ 

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

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

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

- Visita ao Balneário Termal – Sobre este assunto, o Senhor Presidente 

da Câmara deu nota, ao Executivo Municipal, da calendarização da 

visita, oportunamente, solicitada pelos Senhores Vereadores, às 

instalações do Balneário das Termas de Chaves. ---------------------- 

Tal visita poderá ser realizada no próximo dia 25 de setembro, às 

14:30 horas, uma vez que o Balneário Termal se encontra em período de 

pausa, não perturbando, assim, os tratamentos e os termalistas. ----- 

- Documentação facultada ao Vereador do Partido Socialista, Dr. 

Francisco António Chaves de Melo – Na sequência dos requerimentos 

apresentados pelo Vereador do Partido Socialista, datados do pretérito 

dia 02 de setembro de 2015, devidamente apreciados, na presente 

reunião, e cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, para 

todos os efeitos legais, os quais se anexam à presente ata, sob os 
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números 1 e 2, o Presidente da Câmara facultou, ao Vereador 

peticionário, a seguinte documentação: ------------------------------ 

a) Cópia do Relatório e Parecer de acompanhamento do 1º Semestre de 

2015, elaborado pelo Revisor Oficial de Contas, e Balanço Analítico;- 

b) Informação técnica, produzida pela Divisão de Gestão Financeira, 

sobre a modificação/alteração do valor da classificação da despesa 

titulada pela rubrica 020121, com a indicação da execução do valor e 

das entidades beneficiárias. ---------------------------------------- 

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

- Reunião de trabalho na Embaixada de Israel - Sobre este assunto, o 

Senhor Presidente da Câmara deu nota, da sua presença, no passado dia 

01 de setembro, na Embaixada de Israel, em Lisboa, tendo, formalmente 

convidado a Sra. Embaixadora a visitar o Concelho de Chaves. -------- 

Tal visita irá ser, oportunamente, programada com a agenda da Sra. 

Embaixadora, a qual ficou bastante sensibilizada, com tal convite 

oficial. ----------------------------------------------------------- 

O Município de Chaves é pioneiro, em Portugal, no desenvolvimento de 

tal iniciativa institucional. --------------------------------------- 

- Data de realização da próxima Assembleia Municipal Ordinária – Sobre 

este assunto, o Senhor Presidente da Câmara, deu nota da data de 

realização da próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, sendo 

certo que a mesma irá ter lugar no dia 29 de setembro de 2015. ------ 

 

 

III - INTERVENÇÃO DA VEREADORA DO PARTIDO SOCIALISTA, SENHORA DRA. 

PAULA CRISTINA BARROS TEIXEIRA SANTOS. ------------------------------ 

Usou da palavra, a Vereadora do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula 

Cristina Barros Teixeira Santos, começando a sua intervenção mediante 

a apresentação das razões justificadoras da sua ausência nas 

anteriores reuniões do Executivo Municipal. ------------------------- 

Tal ausência deveu-se ao facto associado à doença de sua mãe de que é 

única cuidadora. ---------------------------------------------------- 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar as referidas 

faltas. ------------------------------------------------------------ 

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

Retomou a palavra, a Vereadora do Partido Socialista, Senhora Dra. 

Paula Cristina Barros Teixeira Santos, reiterando a ideia de que a 

Festa dos Povos é um evento que se deve ancorar e fidelizar, no 

concelho de Chaves, no sentido de atrair novos públicos. ------------ 

Deve haver um esforço mais intenso no sentido do pleno envolvimento 

da comunidade flaviense à volta da Festa dos Povos, conferindo, a tal 

iniciativa, uma maior dimensão, com todas as vantagens daí emergentes 

para a cidade e para o Concelho, nomeadamente reforçando o seu 

dinamismo económico e turístico. ------------------------------------ 

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

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

Presidente da Câmara, começando por referir que, na presente data, já 

foi feita a avaliação possível, sobre a organização da festa dos povos. 

A calendarização de tal evento poderá vir, no futuro, a ser revista, 

no sentido de evitar a sua indesejável sobreposição com outros eventos, 

de grande dimensão cultural e/ou turística, que, na mesma altura do 

ano, têm lugar, na zona norte do País, nomeadamente, as Festas da 

Senhora da Agonia, em Viana do Castelo. ----------------------------- 

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

Usou, novamente, da palavra, a Vereadora do Partido Socialista, 

Senhora Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, para abordar o 
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assunto relacionado com a recente visita oficial do 1º Ministro, ao 

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

Do ponto de vista institucional, tal visita é sempre um acontecimento 

importante para a cidade e para o Concelho de Chaves. --------------- 

Todavia, a vinda do Senhor 1º Ministro, nesta altura, teve, 

seguramente, outras motivações que nada têm a ver com o esforço do seu 

Governo para a realização de investimentos públicos, no Concelho de 

Chaves, tendo em vista a sua dinamização económica e a consolidação e 

melhoria dos serviços públicos instalados, em Chaves. --------------- 

Esta visita oficial, inquestionavelmente associada ao período de pré-

campanha eleitoral, constitui uma iniciativa de leitura fácil para os 

cidadãos, não sendo, pelo seu oportunismo, um bom exemplo para a ação 

politica. ---------------------------------------------------------- 

Não tendo participado, por vontade própria, em tal visita, não deixa, 

no entanto, de registar a sua perplexidade pelo facto do Senhor 1º 

Ministro, durante a visita, ter manifestado grande satisfação pelo 

desenvolvimento do plano estratégico do Concelho de Chaves, ligado à 

área do turismo/termalismo, sendo o mesmo 1º Ministro que promoveu o 

encerramento do posto de turismo em Chaves. ------------------------- 

Tal visita oficial, limitando-se a registar a pública inauguração de 

um conjunto de obras materializadas pela autarquia, trouxe, da parte 

do Senhor 1º Ministro, uma mão cheia de nada para o Concelho de Chaves, 

nem mesmo uma palavra de solidariedade e estímulo para os flavienses, 

tendo, nomeadamente, em atenção os grandes sacrifícios impostos às 

populações do interior do País. ------------------------------------- 

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

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

Presidente da Câmara, tendo referido que está é a 2ª visita oficial 

realizada pelo Senhor 1º Ministro, Dr. Pedro Passos Coelho, ao Concelho 

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

A visita, em causa, não acarretou quaisquer encargos para a autarquia, 

para além das despesas associadas à colocação das placas alusivas às 

cerimónias de inauguração das respetivas obras públicas municipais.-- 

 

 

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

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

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

Adérito Moura Moutinho, começando a sua intervenção mediante a 

apresentação de alguns comentários, sobre a organização da festa dos 

Povos. ------------------------------------------------------------- 

Em sua opinião, existem condições para que esta festa se venha a 

enraizar, definitivamente, no panorama cultural e turístico do 

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

No entanto, no futuro, é necessário adotar medidas corretivas que 

permitam uma melhor dignificação de tal evento, nomeadamente através 

de um maior envolvimento da comunidade escolar, da promoção e/ou 

realização de colóquios e seminários temáticos, sobre a história do 

Concelho de Chaves e, ainda, na contratação de mais empresas da região 

que possam prestar serviços de natureza logística à organização do 

próprio evento. ----------------------------------------------------- 

Sobre esta matéria, registou ainda o facto de ter sido danificado o 

tabuleiro da Ponte Romana, durante a realização do Jantar de abertura 

da Festa, sendo certo que, no futuro, deverá ser equacionada uma 

solução que permita evitar tal registo. ----------------------------- 

Por último, solicitou a elaboração, por parte dos serviços municipais 

responsáveis, de um relatório de avaliação, de tal evento, contendo, 
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entre outros elementos, a discrição dos custos, o número de visitantes 

e o número de operadores privados que participaram no evento. ------- 

- Concluindo a sua intervenção, o Vereador interveniente solicitou 

informação, ao Senhor Presidente da Câmara, sobre a posição do 

Município de Chaves relativamente a sua adesão às políticas 

relacionadas com a redução do IMI para famílias numerosas. ---------- 

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

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

Presidente da Câmara, tendo referido que o Município de Chaves, no que 

concerne à concessão de apoios a famílias numerosas, está a ir mais 

além comparativamente com os municípios que, publicamente, já 

decidiram conceder tais benefícios fiscais. ------------------------- 

De facto, a Câmara Municipal já aprovou um projeto de regulamento para 

a concessão de apoios fiscais e sociais às famílias numerosas do 

Concelho, apoios esses que vão muito para além da redução do IMI, 

abrangendo, nomeadamente, a área de ação social escolar, dos 

transportes, da utilização de equipamentos municipais, culturais e 

desportivos, entre outros apoios consagrados em tal regulamento. ---- 

Tal projeto de regulamento irá ser apreciado, em sede de próxima 

reunião ordinária da Câmara Municipal, em vista à sua aprovação 

definitiva, por parte os Órgão Deliberativo Municipal. -------------- 

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

Retomou a palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor Eng.º João 

Adérito Moura Moutinho, para destacar a ausência de higiene pública 

registada, na zona envolvente do Forte de São Francisco. ------------ 

De facto, as árvores aí existentes vêm acolhendo inúmeros pássaros, 

provocando uma acumulação de excrementos no pavimento, deixando no ar 

um cheiro nauseabundo. ---------------------------------------------- 

É, assim, necessária a adoção de medidas que permitam evitar ou minorar 

esta situação, nomeadamente através da colocação de aparelhos de 

ultrassons, sendo, simultaneamente, reforçado o serviços de limpeza 

urbana, tanto mais que, nas proximidades do Forte, encontra-se 

instalado um Jardim de Infância. ------------------------------------ 

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

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

Presidente da Câmara, tendo referido que a Autarquia irá dirigir uma 

comunicação ao Instituto de Conservação e da Natureza, em vista a 

obter parecer técnico, de tal organismo, que permita encontrar uma 

solução ambientalmente correta para o problema descrito pelo Senhor 

Vereador, Senhor Eng. João Moutinho. -------------------------------- 

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

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

Eng.º João Adérito Moura Moutinho, tendo solicitado o acesso a uma 

relação dos Autocarros propriedade da Autarquia, com a indicação do 

número médio de quilómetros percorridos por ano. -------------------- 

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

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

Presidente da Câmara, tendo referido que a Autarquia dispõe de dois 

autocarros, devidamente licenciados para o transporte de crianças, os 

quais, por principio de gestão, não são cedidos a favor de quaisquer 

associações e/ou entidades, nomeadamente, durante o período do Verão. 

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

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

Eng.º João Adérito Moura Moutinho, tendo solicitado a intervenção do 

Senhor Presidente da Câmara, no sentido de ser localizado o paradeiro 

de duas pedras com inscrições históricas: --------------------------- 
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- Uma primeira pedra, que integra a capa do livro “Por Águas 

Flávias”,  da autoria do historiador “Manuel José Carvalho Martins” e 

relativa às Ninfas de Aur.; ----------------------------------------- 

- uma segunda pedra, a qual foi encontrada na Serra de Mairos, contendo 

inscrições relacionadas com o alfabeto ibérico. --------------------- 

Concluindo a sua intervenção, o Vereador interveniente solicitou, 

ainda, a disponibilização de um guia sumário, sobre todo o espólio 

arqueológico existente no museu da região flaviense. ---------------- 

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

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

Presidente da Câmara, tendo referido que os esclarecimentos, 

anteriormente, solicitados, sobre o paradeiro dos achados 

arqueológicos, deverão ser prestados, em tempo útil, pelos serviços 

de museologia e arqueologia da Autarquia. --------------------------- 

No que diz respeito ao guia sumário, sobre as peças arqueológicas 

existentes no Museu da Região Flaviense, o Senhor Presidente da Câmara 

informou que, a curto/médio prazo, tal museu irá sofrer algumas 

alterações, nomeadamente, com o acolhimento do Posto de Turismo e a 

ampliação da sua área de intervenção. ------------------------------- 

Nessa altura, será elaborado um catálogo atualizado, contendo todos 

os achados arqueológicos depositados no museu, em causa. ------------ 

 

 

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

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

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

António Chaves de Melo, começando por solicitar esclarecimentos, sobre 

a organização do processo eleitoral para as próximas eleições 

legislativas, nomeadamente, sobre a composição das mesas e respetivo 

calendário, para o efeito, estabelecido, nomeadamente no que concerne 

à convocação dos respetivos partidos políticos. --------------------- 

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

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

Presidente da Câmara, tendo referido que o procedimento eleitoral irá 

seguir os trâmites previstos na Lei, sobre a matéria, estando a sua 

organização, como já é recorrente, centralizada na Secretária, D. 

Maria das Graças. --------------------------------------------------- 

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

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

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para solicitar esclarecimentos, 

sobre a eventual realização de uma reunião de trabalho, no Município, 

com a nova Direção da Empresa “Águas do Norte”. --------------------- 

A confirmar-se a realização da dita reunião de trabalho, solicitou 

esclarecimentos quanto às temáticas, nela, abordadas, nomeadamente, 

sobre a alienação do capital social detido, pela Autarquia, na Empresa, 

e, bem assim, sobre o conflito existente entre as partes, tendo como 

objeto a dívida existente e a correspondente gestão do sistema de 

abastecimento público, em baixa. ------------------------------------ 

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

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

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

o seguinte: --------------------------------------------------------- 

1 – Teve lugar, na semana passada, uma reunião de trabalho com os 

administradores da nova empresa “Águas do Norte”. ------------------- 

2 – Em traços gerais, os objetivos estratégicos de tal reunião, para 

além da apresentação oficial dos administradores, foram os seguintes: 
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a) Condições de alienação das ações detidas pela autarquia no Grupo 

“Águas de Portugal”, de acordo com a proposta negocial apresentada, 

sobre a matéria, pelo Ministério do Ambiente. ----------------------- 

Este assunto irá ser, devidamente, analisado, discutido e votado, em 

sede de próxima reunião ordinária do Executivo Camarário, estando a 

ser preparada a respetiva proposta de alienação do capital social 

detido pela Autarquia, na Empresa “Águas do Norte”, em vista ao seu 

ulterior sancionamento pela Assembleia Municipal; ------------------- 

b) Tentativa de obtenção de acordo, entre as partes outorgantes, 

relativamente aos critérios materiais que estão subjacentes à 

faturação e respetiva dívida. --------------------------------------- 

3 – Durante a referida reunião, não foi abordada qualquer questão 

relacionada com a gestão da rede de abastecimento público, em baixa.- 

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

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

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para solicitar esclarecimentos, 

junto do Senhor Presidente da Câmara, sobre a evolução do 

empreendimento relacionado com a exploração de Cogumelos, nomeadamente 

sobre a eventual existência de mais pedidos de instalação de novas 

unidades industriais. ----------------------------------------------- 

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

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

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

encontram licenciadas 10 unidades de produtores individuais e, ainda, 

o Centro Logístico afeto à empresa promotora. ----------------------- 

 

 

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

Ausentou-se da sala, o Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. 

Francisco António Chaves de Melo, quando eram 10:40 horas.  

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

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 21 de agosto de 2015. -------------------------- 

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

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

Não participou na votação deste assunto, a Vereadora do Partido 

Socialista, Senhora Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, em 

virtude de não ter estado presente na reunião da Câmara Municipal 

titulada pela ata objeto de aprovação. ------------------------------ 

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

1. REVISÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DOS 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO MUNICÍPIO DE CHAVES PROPOSTA N.º 

102/GAP/2015.------------------------------------------------------- 
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Foi presente, a proposta identificada em epígrafe, cujo teor aqui se 

dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais. ------ 

I – Justificação --------------------------------------------------- 

1. Considerando que, por deliberação tomada em sede de reunião do órgão 
executivo municipal, realizada no pretérito dia 03 de julho de 2015, 

foi determinado o início do procedimento tendente à Revisão do 

Regulamento Municipal de Horários de Funcionamento dos 

Estabelecimentos Comerciais do Município de Chaves; ---------------- 

2. Considerando que o Projeto de Regulamento supra identificado, nos 
termos e para os efeitos das disposições combinadas previstas no nº1, 

do art. 100º do CPA, do art. 56º da Lei nº 75/2013, foi submetido a 

audiência dos interessados, por um período de 30 dias úteis, 

promovendo-se a sua divulgação nos termos legais – no sítio 

institucional do Município, por meio de Jornal e Edital; ------------ 

3. Considerando que decorrido o prazo supra mencionado, foram 

registadas, no correspondente processo administrativo, durante o 

decurso de tal fase participativa, várias sugestões e ou observações 

sobre as soluções nele contempladas; -------------------------------- 

4. Considerando que, neste contexto, tornou-se necessário ponderar as 
sugestões e ou observações colhidas durante a fase participativa acima 

referida, com vista a reunir, do ponto de vista procedimental, todos 

os requisitos legalmente exigidos para a sua ulterior aprovação 

definitiva pelos órgãos municipais competentes; --------------------- 

5. Considerando que, por razões de certeza, segurança e paz jurídicas, 
é apresentado, em anexo à presente proposta, documento, cujo teor aqui 

se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, 

contendo as sugestões apresentadas em sede de audiência prévia e 

respetiva análise, dando ênfase às alterações a introduzir no 

retromencionado Regulamento Municipal, com a indicação expressa do 

artigo correspondente, alterações essas vertidas no texto do 

Regulamento a submeter à apreciação e votação do órgão deliberativo 

municipal; --------------------------------------------------------- 

6. Considerando que, de acordo com o disposto na alínea k) do n.º 1, 
do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 

compete à Câmara Municipal elaborar e submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal os projetos de regulamentos externos do 

município, bem como aprovar regulamentos internos; ------------------ 

II – Da proposta ---------------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima 

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que 

tome deliberação no sentido de: ------------------------------------- 

a) Aprovar a presente proposta de revisão do Regulamento Municipal de 
Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais do Município 

de Chaves, conforme documento cujo teor aqui se dá por integralmente 

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

Proposta (Anexo II); ----------------------------------------------- 

b) Sequencialmente, e caso a presente Proposta seja aprovada nos termos 
anteriormente sugeridos, deverá a mesma ser agendada para uma próxima 

sessão da Assembleia Municipal para ulterior sancionamento do aludido 

órgão deliberativo da Autarquia, no cumprimento do disposto na alínea 

g), do n.º 1, do art. 25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro; ---------------------------------------------------------- 

c) Por último, dever-se-á proceder à publicação do referido 

Regulamento de Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos 

Comerciais do Município de Chaves no Diário da República, no respetivo 

Boletim Municipal, na Internet, (no sítio institucional do município), 

Jornal Local e através de Edital afixado nos lugares de estilo, 
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verificando-se, como é óbvio, a sua aprovação nos termos anteriormente 

sugeridos, tudo isto, de acordo com as disposições combinadas 

previstas no art.139º do Código do Procedimento Administrativo e no 

art. 56º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ---------- 

Chaves, 16 de agosto de 2015 ---------------------------------------- 

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

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

Em anexo: - Documento contendo a análise das sugestões apresentadas 

ao abrigo do artigo 100º, do CPA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, 

de 17/01 (Anexo I); ------------------------------------------------- 

Projeto de revisão do Regulamento Municipal de Horários de 

Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais do Município de Chaves 

(Anexo II). ---------------------------------------------------------

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

Anexo I ------------------------------------------------------------ 

Análise de sugestões apresentadas ---------------------------------- 

I – Platz ---------------------------------------------------------- 

1. Através de requerimento com registo de entrada nos serviços 

administrativos desta Autarquia Local n.º 8513, datado do pretérito 

dia 27/07/2015, a sociedade denominada “Platz – Investimentos 

Hoteleiros”, veio apresentar sugestões ao clausulado do projeto de 

Revisão de Regulamento Municipal de Horário de Funcionamento dos 

Estabelecimentos Comerciais. --------------------------------------- 

2. A referida sociedade começa por afirmar que concorda, no 

essencial, com os horários previstos no projeto de regulamento, em 

causa, para cada um dos grupos identificados, exceto no que diz 

respeito aos estabelecimentos denominados de “pubs”, os quais devem 

ser incluídos no 2º grupo. ------------------------------------------ 

3. Para o efeito, invoca que “um “pub” não é mais do que um bar 

específico com raízes no Reino Unido, nada tendo de comum com uma 

discoteca, sendo antes similar a um bar ou uma taverna, ainda que com 

um estilo mais sofisticado e com música ambiente ou mesmo ao vivo”. 

4. Atendendo ao conceito tradicional de “Pub”, bem como às 

respetivas origens, julgamos, salvo melhor opinião, que a sugestão 

apresentada pela sociedade “Platz – Investimentos Hoteleiros” deverá 

ser objeto de acolhimento. ----------------------------------------- 

5. Na verdade, um “pub” é um estabelecimento cujo tipo se enquadra 

no conceito de estabelecimento de bebidas previsto na alínea p), do 

artigo 2º, do Decreto-Lei 10/2015, de 16 de janeiro, e que a seguir 

se transcreve: ----------------------------------------------------- 

“O estabelecimento de serviços destinado a prestar, mediante 

remuneração, serviços de bebidas e cafetaria no próprio 

estabelecimento ou fora dele”. ------------------------------------- 

6. Partindo desta premissa, julgamos, salvo melhor opinião, que os 

“pubs”, deverão passar a ser incluídos no 2º grupo, uma vez que a sua 

natureza os aproxima mais do tipo de estabelecimentos que se encontram 

previstos neste grupo. --------------------------------------------- 

7. Neste contexto, a redação do artigo 2º, do projeto de Regulamento 

de Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais, deverá 

passar a ser a seguinte, a saber: ----------------------------------- 

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

Classificação por grupos de estabelecimentos ------------------------ 

Para efeitos de fixação dos respetivos períodos de abertura e 

encerramento, os estabelecimentos classificam-se em 4 grupos: ------- 

1. (…) ----------------------------------------------------------- 

2. Estabelecimentos pertencentes ao segundo grupo: --------------- 

a) (…) ----------------------------------------------------------- 
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b) Restaurantes, Snack-bares, bares, pubs, casas de pasto, adegas 

típicas e similares; ----------------------------------------------- 

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

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

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

3. Estabelecimentos pertencentes ao 3º grupo: -------------------- 

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

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

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

d) Cabarets, dancing e boîtes; ----------------------------------- 

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

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

g) (….) ---------------------------------------------------------- 

4. (…) ----------------------------------------------------------- 

II – AmoChaves ----------------------------------------------------- 

1. Através de requerimento com registo de entrada nos serviços 

administrativos desta Autarquia Local n.º 8728, datado do pretérito 

dia 31/07/2015, a associação denominada “Associação de Moradores do 

Centro Histórico de Chaves”, veio, igualmente, apresentar sugestões 

ao clausulado do projeto de Revisão do Regulamento Municipal de Horário 

de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais, do Município de 

Chaves. ------------------------------------------------------------ 

2. Em termos gerais, a referida Associação concorda como as soluções 

apresentadas no projeto de revisão de Regulamento. ----------------- 

3. Sugere, porém, que se defina nas imediações da zona ribeirinha, 

um espaço devidamente infraestruturado e logisticamente preparado para 

a realização de espetáculos de natureza artística, ou outros 

divertimentos público, não necessariamente artístico, onde qualquer 

interessado possa apresentar, desenvolver ou explorar atividades deste 

âmbito, sem restrições de horários ou necessidade de compatibilização 

de interesses eventuais residentes próximos. ------------------------ 

4. Não obstante o mérito da proposta apresentada pela associação, 

julgamos, salvo melhor opinião, que a mesma não deverá ser ponderada 

à luz do Regulamento de Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos 

Comerciais, uma vez que tal instrumento regulamentar, como o próprio 

nome indica, pretende, apenas, regular os horários de funcionamento 

dos estabelecimentos comerciais. ------------------------------------ 

III – Deco ---------------------------------------------------------- 

1.  A Deco, através da sua Delegação Regional do Norte, veio, 

também, apresentar sugestões/alterações ao projeto de revisão do 

Regulamento Municipal, em causa, através de ofício datado do pretérito 

dia 28 de julho, documento com registo de entrada nos serviços 

administrativos desta Autarquia Local n.º 8806, do dia 4/08/2015. --- 

2. Em termos gerais, a DECO sugere as seguintes alterações, a saber: 

a) Estipulação de um prazo limite, nunca inferior a 10 dias úteis, 

para que as entidades mencionadas no n.º 5, do artigo 10º, do projeto 

de regulamento, se pronunciem; -------------------------------------- 

b) Que, no âmbito do regime excecional previsto no retrocitado 

artigo, muito concretamente, nas propostas de alargamento de horário, 

seja considerado, como motivo justificativo, os interesses dos 

consumidores, nomeadamente quando a alteração de horários venha suprir 

carências no abastecimento de bens ou de prestação de serviços ou 

quando o objetivo do alargamento é contribuir para a animação e 

revitalização de um espaço urbano ou ainda, quando tenha como objetivo 

contraria tendências de desertificação da área em questão; ---------- 
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c) No que respeita à administração de condomínios, a declaração de 

oposição deverá ser objeto de discussão e aprovação em sede de 

assembleia de condóminos devidamente constituída para o efeito. ---- 

3. Começamos por referir que o Município de Chaves não dispõe de 

poderes relativamente à administração de condomínios, pelo que 

julgamos, salvo melhor opinião, que a sugestão enviada pela Deco em 

matéria de declarações de oposição não poderá, por razões óbvias, ser 

acolhida no texto do projeto de Regulamento em análise. ------------ 

4. Já quanto ao prazo de 10 dias proposto, pela referida Associação, 

para a pronúncia das entidades mencionadas no n.º 5, do artigo 10º, 

do projeto de regulamento, parece-nos que o mesmo deverá ser acolhido 

e transposto para o clausulado de tal disposição regulamentar. ----- 

5. Neste contexto, a redação do artigo 10º, do projeto de 

Regulamento de Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos 

Comerciais, deverá passar a ser a seguinte, a saber: --------------- 

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

Regime excecional -------------------------------------------------- 

1. (…) ----------------------------------------------------------- 

2. (…) ----------------------------------------------------------- 

3. (…) ----------------------------------------------------------- 

4. (…) ----------------------------------------------------------- 

5. (…) ----------------------------------------------------------- 

6. As entidades consultadas devem pronunciar-se no prazo de 10 dias 

a contar da data de receção do pedido de consulta. ----------------- 

7. Considera-se haver concordância daquelas entidades com a 

pretensão formulada se os respetivos pareceres não forem recebidos 

dentro do prazo fixado no número anterior. -------------------------- 

Em tudo o resto, dever-se-á manter inalterado o clausulado do projeto 

de revisão do Regulamento de Horário de Funcionamento dos 

Estabelecimentos Comerciais, do Município de Chaves. ---------------- 

IV – Grupo de Moradores do Centro Histórico ------------------------- 

Através de ofício datado do pretérito dia 17 de agosto, documento com 

registo de entrada nos serviços administrativos desta Autarquia Local 

n.º 9241, do dia 17/08/2015, um grupo de 200 cidadãos, devidamente 

identificados em documento anexo a tal requerimento, sob a epígrafe 

“Abaixo Assinado”, veio manifestar a sua concordância relativamente 

ao Projeto de Revisão do Regulamento de Horário de Funcionamento, 

peticionando, simultaneamente, “a imodificabilidade das disposições 

regulamentares do Projeto de Revisão”. ----------------------------- 

V – Carlos Manuel da Costa Teixeira -------------------------------- 

1. Através de ofício datado do pretérito dia 17 de agosto, documento 

com registo de entrada nos serviços administrativos desta Autarquia 

Local n.º 9239, do dia 17/08/2015, Carlos Manuel da Costa Teixeira 

veio sugerir as seguintes sugestões/alterações, a saber: ----------- 

a) Eliminação da alínea g), do n.º 3, do artigo 2º, do Projeto de 

Regulamento, uma vez que a expressão contemplada na mesma, muito 

concretamente “estabelecimentos afins aos referidos nas alíneas 

anteriores”, é um conceito indeterminado, cujo preenchimento ficará 

depois a cargo da Administração, com toda a carga discricionária que 

tal indeterminação envolve; ---------------------------------------- 

b) Previsão de norma sancionatória pela reincidência em 

comportamentos contraordenacionais, designadamente, a perda 

temporária da licença do estabelecimento, após a condenação, com 

trânsito em julgado, pela prática de 5 infrações aos diplomas 

correlacionados. --------------------------------------------------- 

2. Ora, salvo o devido respeito, não julgamos que a alínea g), do 

n.º 3, do artigo 2º, do Projeto de Regulamento, deva ser eliminada, 
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sob pena de ter de se identificar exaustivamente, em sede regulamentar, 

todos os tipos de estabelecimentos que podem ser enquadrados no grupo 

de estabelecimentos previsto no n.º 3, do artigo 2º. --------------- 

3. Tal alínea funciona, na verdade, como válvula de segurança, 

relativamente aos estabelecimentos que, revestindo características 

idênticas, não se encontrem previsto no grupo de estabelecimentos em 

causa. ------------------------------------------------------------- 

4. Relativamente ao regime sancionatório, o regulamento remete para 

o Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de maio, e ulteriores alterações. --- 

5. De facto, se o legislador fixou determinado regime sancionatório 

em decreto-lei, não nos parece plausível que o regulamento introduza 

alterações ao mesmo. ---------------------------------------------- 

6. Sendo certo que o Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, 

procedeu à alteração do Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de maio, passando 

a redação do n.º 6, do artigo 5º, do mesmo diploma legal, a contemplar 

a faculdade das autoridades de fiscalização determinarem o 

encerramento imediato do estabelecimento que se encontre a laborar 

fora do horário de funcionamento estabelecido. --------------------- 

7. Ou seja, o legislador já não faz depender o encerramento 

compulsivo de estabelecimento que se encontre a funcionar fora do 

horário de funcionamento estalecido, da aplicação de sanção acessória, 

atribuindo-lhe efeitos imediatos quando determinado por qualquer 

entidade com competências para a fiscalização. ----------------------

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

Anexo II ------------------------------------------------------------ 

REVISÃO DO REGULAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS 

COMERCIAIS DO MUNICIPIO DE CHAVES ----------------------------------- 

Nota justificativa ------------------------------------------------- 

O regime de horários dos estabelecimentos comerciais da cidade de 

Chaves encontra-se, atualmente, previsto no Regulamento de Horário de 

Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais do Município de Chaves, 

publicado no Apêndice nº 42 – II Série do Diário da Republica nº 137, 

de 17/06/1997, com as alterações introduzidas pela entrada em vigor 

do DL nº 48/2011, de 1 de abril. ------------------------------------ 

No pretérito dia 16 de janeiro, foi publicado o DL nº 10/2015, o qual 

regula o novo jurídico de acesso e exercício de atividades comércio, 

serviços e restauração. Tal diploma legal entrou em vigor no dia 1 de 

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

O referido regime comporta no seu clausulado uma profunda alteração 

ao modelo até aqui vigente, consagrando num único regime jurídico de 

acesso e exercício das atividades comércio, serviços e restauração 

(RJACSR). ---------------------------------------------------------- 

O DL nº 10/2015 (RJACSR), para além de estabelecer a disciplina 

jurídica aplicável aos referidos setores, procede também à alteração 

do DL nº 48/96, de 15 de maio, alterado pelos Decretos-Lei nº 126/96, 

de 10 de agosto, 111/2010, de 15 de outubro e DL nº 48/2011, de 1 de 

abril, o qual estabelece o regime dos horários de funcionamento dos 

estabelecimentos. -------------------------------------------------- 

Nos termos do disposto no art. 1º do DL nº 48/96 de 15 de maio, 

alterado pelo DL nº 10/2015, de 16 de janeiro, os estabelecimentos de 

venda ao público, de prestação de serviços, de restauração ou de 

bebidas, os estabelecimentos de restauração ou de bebidas com espaço 

para dança ou salas destinadas a dança, ou onde habitualmente se dance, 

ou onde se realizem, de forma acessória, espetáculos de natureza 

artística, os recintos fixos de espetáculos e de divertimentos 

públicos não artísticos passam a ter horário de funcionamento livre. 
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Neste contexto, o titular da exploração do estabelecimento, ou quem o 

represente, deixa de estar obrigado a proceder à mera comunicação 

prévia, no «balcão do empreendedor», do horário de funcionamento, bem 

como das suas alterações, cedendo a favor da liberalização de horários 

de funcionamento dos estabelecimentos, deixando de estar sujeito a 

qualquer formalismo ou procedimento, embora mantendo-se a 

obrigatoriedade de afixação do horário de funcionamento em local 

visível do exterior. ----------------------------------------------- 

De facto, estamos em presença de uma radical alteração das regras até 

agora em vigor que, para cada classe de estabelecimentos, se 

estabelecia um limite de horário noturno em ordem a assegurar o direito 

ao descanso dos cidadãos, procurando compatibilizar os vários e 

legítimos interesses em presença. ---------------------------------- 

No entanto, o referido diploma legal (RJACSR) procede a uma 

descentralização da decisão de limitação de horários, podendo as 

Autarquias restringir os períodos de funcionamento, atendendo a 

critérios relacionados com a segurança e proteção da qualidade de vida 

dos cidadãos, sempre sem prejuízo da legislação laboral e do ruído. 

Nesta justa medida, a experiência até agora registada no Município de 

Chaves com o Regulamento, atualmente, em vigor, permite concluir que 

a liberalização dos horários implicará, em determinados setores e 

determinadas zonas da cidade, um agudizar de situações de incomodidade 

para as pessoas que vivem nas proximidades de tais estabelecimentos, 

designadamente estabelecimentos de bebidas, pois são especialmente 

suscetíveis de gerar problemas de perturbação do direto ao descanso 

dos moradores, episódios de perturbação da segurança pública, nas 

imediações de tais estabelecimentos, sobretudo nos casos de 

encerramento a horas mais tardias. -------------------------------- 

Neste sentido, entende-se adequado fazer uma restrição ao horário de 

encerramento de certos tipos de estabelecimentos que, pela sua 

natureza, são suscetíveis de afetar a tranquilidade e repouso dos 

cidadãos. ---------------------------------------------------------- 

Na verdade, a natureza da atividade desenvolvida em certos 

estabelecimentos, bem como por se situarem junto das habitações, 

justifica que se estabeleça determinados limites ao seu funcionamento, 

pois são especialmente suscetíveis de gerar problemas de perturbação 

do direito ao descanso dos moradores. Por outro lado, em determinadas 

zonas da cidade, designadamente o Centro Histórico, área 

privilegiadamente turística e de diversão noturna, mas também 

densamente habitada, regista-se um afluxo muito elevado de pessoas, 

impondo-se, por isso, a fixação de limites, em vista a garantir e 

assegurar mecanismos de equilíbrio adequados a conciliar os legítimos 

interesses empresariais e de recreio com o direito ao descanso dos 

moradores das proximidades, matéria que está inequivocamente nas 

preocupações deste Município, e respeitantes à defesa da qualidade de 

vida dos cidadãos. ------------------------------------------------- 

Torna-se, assim, necessário proceder à adaptação do Regulamento 

municipal em vigor ao novo RJASC. ---------------------------------- 

Assim, numa lógica de efetiva ponderação dos custos e benefícios das 

medidas projetadas, no âmbito da aprovação do presente Regulamento, o 

mesmo pretende estabelecer uma adequada síntese, entre, por um lado, 

a dinâmica das atividades económicas e ou estabelecimentos comerciais 

nele abrangidos, com impacto muito positivo para o desenvolvimento 

local e para a atividade turística do Concelho e, por outro lado, o 

direito ao sossego e tranquilidade dos cidadãos, enquanto direito com 

tutela Constitucional. --------------------------------------------- 
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Tal realidade não é indiferente à determinação e ou concessão de usos 

urbanísticos mistos ou diversificados para os edifícios e ou frações 

localizados na cidade de Chaves, nomeadamente, comércio, serviços e 

habitação, realidade essa que exige, preventivamente, a criação de 

regras associadas ao horário de funcionamento dos estabelecimentos 

comerciais que permitam uma correta convivência de tais utilizações, 

simultaneamente, registadas na cidade de Chaves, particularmente, no 

seu Centro Histórico. --------------------------------------------- 

Neste contexto, a disciplina normativa introduzida pelo presente 

Regulamento, embora, numa lógica custo/beneficio, não possa ser, 

quantitativamente, mensurável, irá permitir assegurar uma adequada 

convivialidade dos usos urbanísticos concedidos, fator, claramente, 

benéfico para a boa organização da cidade e do Concelho, introduzindo, 

nesse sentido, uma restrição (custo) no princípio da liberalização dos 

horários, recentemente, instituído com a publicação do DL nº 10/2015, 

de 16 de janeiro, repousando tal medida restritiva, de forma geral, 

na defesa intransigente do sossego e tranquilidade dos cidadãos 

residentes no Concelho de Chaves. ----------------------------------- 

A presente alteração ao Regulamento em causa tem por fundamento o 

disposto no art. 3º do DL nº 48/96, de 15 de maio, com as alterações 

introduzidas pelo DL nº 10/2015, de 16 de janeiro, sendo o mesmo objeto 

de audiência dos interessados, nos termos do disposto nos art. 100º 

do Código do Procedimento Administrativo. ------------------------- 

Assim, ao abrigo das disposições combinadas previstas no art. 241º da 

CRP, na alínea g), do nº1, do art. 25º e alínea k), do nº1, do art. 

33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e ainda no DL 

nº 48/96, de 15 de maio, com as alterações introduzidas pelo DL nº 

10/2015, de 16 de janeiro, elaborou-se a presente Proposta de Alteração 

ao Regulamento de Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos 

Comerciais do município de Chaves, que agora se propõe à aprovação do 

órgão executivo e sequencialmente será submetido ao sancionamento do 

órgão deliberativo municipal. -------------------------------------- 

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

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

1 - O presente Regulamento tem por objeto estabelecer o regime dos 

horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais de venda ao 

público e de prestação de serviços, de restauração ou de bebidas, os 

estabelecimentos de restauração ou de bebidas com espaço para dança 

ou salas destinadas a dança, ou onde habitualmente se dance, ou se 

realizem, de forma acessória, espetáculos de natureza artística, os 

recintos fixos de espetáculos e divertimentos públicos não artísticos, 

situados no Concelho de Chaves, regem-se pelo presente Regulamento. 

2 – Entende-se por estabelecimentos englobados no número anterior 

todos aqueles que disponibilizem, por qualquer meio, bens ou serviços, 

à população em geral ou a grupos de cidadãos em especial, 

independentemente da natureza jurídica da entidade promotora ou 

gestora, seja ela sociedade comercial, associação sem fins lucrativos, 

fundação ou outra. ------------------------------------------------- 

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

Classificação por grupos de estabelecimentos ------------------------ 

Para efeitos de fixação dos respetivos períodos de abertura e 

encerramento, os estabelecimentos classificam-se em 4 grupos: ------- 

1 – Estabelecimentos pertencentes ao primeiro grupo: ---------------- 

a) Hipermercados, supermercados, minimercados, estabelecimentos de 

frutas e legumes e outras lojas especializadas em produtos 

alimentares; ------------------------------------------------------- 

b) Talhos, peixarias e charcutarias; ----------------------------- 
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c) Estabelecimentos de venda de pão, incluindo os designados por 

pão quente; -------------------------------------------------------- 

d) Drogarias e perfumarias; -------------------------------------- 

e) Lojas de vestuário, calçado e artigos de pele; ---------------- 

f) Retrosarias, bazares e atoalhados; ---------------------------- 

g) Lavandarias; -------------------------------------------------- 

h) Papelarias e livrarias; --------------------------------------- 

i) Ourivesarias, relojoarias e material ótico; ------------------- 

j) Lojas de materiais de construção, ferragens, ferramentas, 

utilidades e quinquilharias; --------------------------------------- 

k) Artigos elétricos, informáticos, eletrodomésticos e artigos de 

som e imagem; ------------------------------------------------------ 

l) Lojas de mobiliário, antiguidades e decorações; --------------- 

m) Stands de compra e venda de veículos automóveis, motociclos e 

outros veículos a motor, máquinas agrícolas e acessórios, ----------- 

n) Barbearias, salões de cabeleireiro e similares; --------------- 

o) Artigos de desporto; ------------------------------------------ 

p) Plantas, sementes e produtos animais; ------------------------- 

q) Ervanárias; --------------------------------------------------- 

r) Ginásios, Academias e HealhClubs; ----------------------------- 

s) Clubes de vídeo e sex shop; ----------------------------------- 

t) Centros de bronzeamento artificial; --------------------------- 

u) Estabelecimentos de colocação de piercings e tatuagens; ------- 

v) Oficinas de manutenção e reparação de veículos automóveis, 

motociclos e ciclomotores; ----------------------------------------- 

w) Casas de jogos lícitos, incluindo máquinas mecânicas e 

eletrónicas; ------------------------------------------------------- 

x) Floristas; ---------------------------------------------------- 

y) Tabacarias e quiosques; --------------------------------------- 

z) Estabelecimentos de venda de produtos de interesse turístico, 

designadamente de artesanato, recordações, postais, revistas, jornais, 

artigos de filatelia, de fotografia e de vídeo: --------------------- 

aa) Galerias e exposições de arte; -------------------------------- 

bb) Agências de viagem e de aluguer de automóveis; ---------------- 

cc) Estabelecimentos afins aos referidos nas alíneas anteriores --- 

2- Estabelecimentos pertencentes ao segundo grupo: ------------------ 

a) Cafés, cafetarias, pastelarias, gelatarias, casas de chá, 

leitarias e cervejarias; -------------------------------------------- 

b) Restaurantes, Snack-bares, bares, pubs, casas de pasto, adegas 

típicas e similares; ----------------------------------------------- 

c) Pizzarias, marisqueiras, Cibercafés e “Lan House”; ------------ 

d) Associações sem fins lucrativos, destinadas a fornecer serviços 

de alimentação e de bebidas exclusivamente ao respetivo pessoal e 

associados e seus acompanhantes; ------------------------------------ 

e) Estabelecimentos afins aos referidos nas alíneas anteriores.   

3 – Estabelecimentos pertencentes ao 3º grupo: --------------------- 

a) Estabelecimentos de restauração e bebidas com espaço destinado a 

dança; ------------------------------------------------------------- 

b) Clubes noturnos; ---------------------------------------------- 

c) Discotecas; --------------------------------------------------- 

d) Cabarets, dancings e boîtes; ---------------------------------- 

e) Casas de Fado; ------------------------------------------------ 

f) Casinos e salas de bingo; ------------------------------------- 

g) Estabelecimentos afins aos referidos nas alíneas anteriores. -- 

4 – Estabelecimentos pertencentes ao 4º grupo: ---------------------- 

a) Centros de enfermagem e primeiros socorros; ------------------- 

b) Farmácias; ---------------------------------------------------- 
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c) Estabelecimentos hoteleiros e de alojamento; ------------------ 

d) Postos de abastecimento de combustíveis e lubrificação, estações 

de serviço e estações rodoviárias; --------------------------------- 

e) Estabelecimentos instalados nas gares rodoviárias, áreas de 

serviço e postos de abastecimento de combustíveis de funcionamento 

permanente; -------------------------------------------------------- 

f) Agências funerárias; ------------------------------------------ 

g) Estabelecimentos de acolhimento de crianças e idosos; --------- 

h) Parques de estacionamento, ------------------------------------ 

i) Parques de Campismo; ------------------------------------------ 

j) Outros estabelecimentos afins ou equiparáveis aos referidos nas 

alíneas anteriores. ------------------------------------------------ 

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

Regime Geral de abertura e funcionamento --------------------------- 

1 - Sem prejuízo do disposto nos artigos seguintes, os estabelecimentos 

de venda ao público, de prestação de serviços, de restauração ou de 

bebidas, os estabelecimentos de restauração ou de bebidas com espaço 

para dança ou salas destinadas a dança, ou onde habitualmente se dance, 

ou onde se realizem, de forma acessória, espetáculos de natureza 

artística, os recintos fixos de espetáculos e de divertimentos 

públicos não artísticos, podem adotar os horários previstos nos nº 2 

a 6 do presente artigo. --------------------------------------------- 

2 - Os estabelecimentos pertencentes ao 1º grupo, podem funcionar 

entre as 8 horas e as 24 horas, todos os dias da semana. ------------ 

3 – Salvo o disposto no art. 4º do presente Regulamento, os 

estabelecimentos pertencentes ao segundo grupo, podem funcionar entre 

as 6 horas e as 2 horas do dia imediato, durante todos os dias da 

semana, exceto aos sábados ou dias imediatamente anteriores a feriados 

ou dias santos, em que será permitido o funcionamento até às 4 horas 

do dia imediato. ---------------------------------------------------- 

4 – Os estabelecimentos pertencentes ao 3º grupo, podem funcionar com 

o seguinte horário: ------------------------------------------------- 

a) Das 18horas horas até às 4 horas, de segunda-feira a sexta-feira; 

b) Das 15horas até às 6horas, aos Sábados; ------------------------- 

c) Das 15 horas até às 4 horas, aos Domingos; ----------------------- 

d) Das 18horas até às 6 horas, nos dias imediatamente anteriores a 

feriados ou dias Santos. ------------------------------------------- 

5 – Os estabelecimentos pertencentes ao 3º grupo podem funcionar com 

o horário indicado no número anterior, desde que cumpridos os seguintes 

requisitos cumulativos: --------------------------------------------- 

a) Insonorização do espaço, nos termos legais aplicáveis; -------- 

b) Colocação de limitadores de som com o respetivo registo; ------ 

c) Funcionamento do estabelecimento com portas e janelas fechadas. 

6 – Os estabelecimentos mistos ficam sujeitos a um único horário em 

função da atividade principal, estabelecido de acordo com os limites 

fixados no presente Regulamento. ------------------------------------ 

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

Estabelecimentos situados em edifícios de habitação ou próximos das 

habitações --------------------------------------------------------- 

1. Sem prejuízo do disposto no artigo seguinte, os estabelecimentos 

de bebidas e ou restauração, bem como os estabelecimentos pertencentes 

ao 2º grupo deste Regulamento, situados em edifícios de habitação, 

individual ou coletiva, ou que se localizem em zona com prédios 

destinados ao uso habitacional num raio de 50 metros, apenas podem 

adotar o horário de funcionamento entre 8horas e as 24horas. ------- 

2. Salvo os estabelecimentos de restauração, os estabelecimentos 

pertencentes ao 2º grupo deste Regulamento, situados nos locais 
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indicados no número anterior podem, durante os meses de julho e agosto, 

adotar o horário de funcionamento entre as 8 horas e a 1 hora do dia 

seguinte. ---------------------------------------------------------- 

Artigo 5º ----------------------------------------------------------- 

Estabelecimentos de caráter não sedentário -------------------------- 

Aos estabelecimentos de caráter não sedentário, nomeadamente as 

unidades móveis e amovíveis localizados em espaços públicos ou 

privados de acesso público, aplicam-se os limites ao horário do seu 

funcionamento constantes do art. 3º e 4º do presente Regulamento. --- 

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

 Mercados Municipais ------------------------------------------------ 

1. As lojas situadas no mercado municipal sem comunicação direta 

com o exterior, estão sujeitas ao horário de funcionamento normal dos 

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

2. Os estabelecimentos localizados no mercado municipal com 

comunicação direta com o exterior podem optar pelo período de 

funcionamento previsto no nº1 ou do grupo de estabelecimentos a que 

pertencem. --------------------------------------------------------- 

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

Estabelecimentos pertencentes ao 4º grupo --------------------------- 

Sem prejuízo de legislação especial aplicável, os estabelecimentos 

pertencentes ao 4º grupo têm horário de funcionamento livre. -------- 

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

Permanência nos estabelecimentos ----------------------------------- 

1- É equiparado ao funcionamento para além do horário, a permanência 

nos estabelecimentos para além do responsável pela exploração e seus 

trabalhadores, enquanto realizam trabalhos de limpeza, manutenção e 

fecho de caixa. ---------------------------------------------------- 

2- A realização dos trabalhos de limpeza, manutenção e fecho de 

caixa não poderá prolongar-se por período nunca superior a 15 minutos. 

3- Fica a cargo do titular e ou explorador do estabelecimento a 

adequação das medidas necessárias, em vista a assegurar o encerramento 

do estabelecimento dentro do horário permitido. --------------------- 

4- Sempre que ocorra o incumprimento dos condicionalismos e 

requisitos previstos neste artigo, considera-se para todos os efeitos 

que o estabelecimento se encontra, ilegalmente, em funcionamento. -- 

5- Entende-se que o estabelecimento está encerrado quando, 

cumulativamente, tenha a porta fechada, não disponha de clientes no 

seu interior, não permita a entrada de clientes e esteja suspensa toda 

a atividade musical. ------------------------------------------------ 

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

Horário das esplanadas --------------------------------------------- 

1 – As esplanadas instaladas dentro da área do Centro Histórico de 

Chaves podem funcionar até às 24horas ou até à hora de encerramento 

do estabelecimento, se esta ocorrer antes. ------------------------- 

2 – Nas vésperas de sábados, sábados, domingos e feriados dos meses 

de Julho e Agosto, o horário das esplanadas situadas dentro da área 

do Centro Histórico de Chaves pode ocorrer até à 1hora do dia seguinte, 

ou até à hora de encerramento do estabelecimento, se esta ocorrer 

antes. ------------------------------------------------------------- 

3 – A instalação de esplanadas pelos titulares e ou exploradores dos 

respetivos estabelecimentos deverão proceder à mera comunicação prévia 

ou obtenção de autorização do município de Chaves, nos termos do 

disposto no DL nº 10/2015de 16 de janeiro. -------------------------- 

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

Regime excecional --------------------------------------------------- 
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1- A Câmara Municipal de Chaves tem competência para alargar os 

limites fixados no presente Regulamento, por sua iniciativa ou a 

requerimento do interessado, devidamente fundamentado, desde que se 

observem cumulativamente os seguintes requisitos: ----------------- 

a) Os estabelecimentos situarem-se em locais em que os interesses 

de atividades profissionais ligados ao turismo o justifiquem; ------ 

b) Não afetem a segurança, tranquilidade e o repouso dos cidadãos 

residentes; -------------------------------------------------------- 

c) Não desrespeitem as caraterísticas socioculturais e ambientais 

da zona, bem como as condições de circulação e estacionamento. ----- 

2- A Câmara Municipal deve ter em conta os interesses dos 

consumidores, as novas necessidades de ofertas turísticas e novas 

formas de animação e revitalização dos espaços sob a sua jurisdição. 

3- A Câmara Municipal tem ainda competência para restringir os 

limites fixados no presente Regulamento, por sua iniciativa ou pelo 

exercício do direto de petição dos interessados, desde que estejam 

comprovadamente em causa razões de segurança e ou de proteção da 

qualidade de vida dos cidadãos. ------------------------------------ 

4- No caso referido no número anterior, a Câmara Municipal deve ter 

em conta, em termos de proporcionalidade com os motivos determinantes 

da restrição, quer os interesses dos consumidores, quer os interesses 

das atividades económicas envolvidas. ------------------------------- 

5- O alargamento ou a restrição dos períodos de abertura e 

funcionamento de qualquer atividade económica, envolve a consulta das 

seguintes entidades: ----------------------------------------------- 

a) As Associações de consumidores que representem todos os 

consumidores em geral; --------------------------------------------- 

b) A Junta de Freguesia onde o estabelecimento se situa e nos casos 

em que o estabelecimento se situe em zona de fronteira com outra 

freguesia, a Junta de Freguesia que em termos territoriais lhe seja 

adjacente; --------------------------------------------------------- 

c) As Associações sindicais que representem os interesses 

socioprofissionais dos trabalhadores do estabelecimento em causa; -- 

d) As associações patronais do setor que representem os interesses 

da pessoa, singular ou coletiva, titular da empresa requerente. ---- 

6-  As entidades consultadas devem pronunciar-se no prazo de 10 dias 

a contar da data de receção do pedido de consulta. ----------------- 

7- Considera-se haver concordância daquelas entidades com a 

pretensão formulada se os respetivos pareceres não forem recebidos 

dentro do prazo fixado no número anterior. ------------------------- 

Artigo 11º ---------------------------------------------------------- 

Contraordenações --------------------------------------------------- 

O funcionamento dos estabelecimentos fora dos horários previstos no 

presente Regulamento, constitui contraordenação, nos termos do DL nº 

48/96, de 15 de maio, alterado pelo DL nº 10/2015, de 16 de janeiro. 

Artigo 12º --------------------------------------------------------- 

Fiscalização ------------------------------------------------------- 

A fiscalização do cumprimento do estatuído no presente Regulamento 

Municipal compete aos serviços municipais de fiscalização, à Guarda 

Nacional Republicana, Policia de Segurança Pública e à Autoridade de 

Segurança Alimentar e Económica. ------------------------------------ 

Artigo 13º --------------------------------------------------------- 

Encerramento imediato ---------------------------------------------- 

As autoridades de fiscalização mencionadas no artigo anterior podem 

determinar o encerramento imediato do estabelecimento que se encontre 

a laborar fora do horário de funcionamento estabelecido. ------------ 

Artigo 14º --------------------------------------------------------- 
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Legislação subsidiária ---------------------------------------------- 

Em tudo que não estiver previsto no presente Regulamento regem as 

disposições legais aplicáveis em vigor. ---------------------------- 

Artigo 15º --------------------------------------------------------- 

Norma Revogatória -------------------------------------------------- 

É revogado o Regulamento de Horário de Funcionamento dos 

Estabelecimentos Comerciais do Município de Chaves, publicado no 

Apêndice nº 42 da II-Série do Diário da República, nº 137, de 17 de 

junho de 1997. ------------------------------------------------------ 

Artigo 16º ---------------------------------------------------------- 

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

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua 

publicitação, nos termos legais. ------------------------------------ 

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

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

Vereadora do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula Cristina Barros 

Teixeira Santos, tendo tecido, sobre o mesmo, os seguintes 

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

1 – O Regulamento, em apreciação, tem de estar enquadrado nos 

princípios legais, devendo, simultaneamente, o mesmo fazer uma 

adequada síntese das diversas sensibilidades e interesses muito 

díspares. ---------------------------------------------------------- 

2 – É importante que o centro histórico de Chaves seja vivido e 

vivenciado, daí as dificuldades de conciliação de todos os interesses 

envolvidos. -------------------------------------------------------- 

3 – A Autarquia deverá promover uma adequada mediação de tais 

interesses, de forma equilibrada, sendo expectável que a aplicação do 

regulamento, ora, em apreciação, se venha a mostrar, para o efeito, 

positiva. ---------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

Este Regulamento apresenta algumas melhorias relativamente ao que está 

em vigor, nomeadamente as normas aplicáveis aos estabelecimentos 

comerciais do Centro Histórico da cidade. O Regulamento em apreço pode 

dar um contributo muito positivo para a ocupação do parque habitacional 

dessa zona da cidade, permitindo melhorar os níveis de conforto das 

pessoas que aí residem. É importante contudo, que este instrumento 

administrativo, seja complementado com outras medidas, nomeadamente 

as que contribuam para melhorar os níveis de higiene dos espaços 

públicos e de segurança dos cidadãos. Considero de grande importância 

a contribuição que foi dada por todas as entidades referenciadas nos 

documentos, que tornou possível definir um conjunto de normas que 

considero equilibrado para todas as entidades abrangidas e para os 

cidadãos que de algum modo possam ser afetados por este Regulamento. 

Só lamento ter-se levado a cabo esta alteração tardiamente e após 

terem ocorrido situações desconfortáveis para todos. Agora é 

importante que o mesmo seja efetivamente cumprido e que se verifique 

o empenhamento de todas as entidades que fiscalizam o seu cumprimento, 

incluindo evidentemente a Câmara Municipal. ------------------------- 

 

 



                                                                F. 10 

                                                                  _____________________ 
 

2.2. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMODATO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E 

A ASSOCIAÇÃO FLORESTAL E AMBIENTAL DO CONCELHO DE CHAVES – AFACC –. 

PROPOSTA Nº 103/GAP/15. --------------------------------------------- 

Foi presente, a proposta identificada em epígrafe, cujo teor aqui se 

dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais. ------ 

I – Da Justificação ------------------------------------------------- 

1. Considerando que a Associação Florestal e Ambiental do Concelho de 

Chaves – AFACC –, instituição particular, sem fins lucrativos, veio, 

através de requerimento com registo de entrada nos serviços 

administrativos desta Autarquia n.º 9426, do pretérito dia 21/08/2015, 

solicitar a colaboração deste Município, centrada na cedência, a 

título de comodato, do prédio abaixo identificado – ponto nº 2 – a fim 

de que a mesma se sirva deles para fins de interesse público, muito 

concretamente, para a instalação da sua sede; ----------------------- 

2. Considerando que o prédio designado por “Antigo Matadouro”, sito 

na Avenida Brácara Augusta, freguesia de Santa Maria Maior, Concelho 

de Chaves, se encontra inscrito na respetiva matriz sob o artigo 461º, 

a favor do Município de Chaves, e descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Chaves com o n.º 305, da respetiva Freguesia de Santa Maria 

Maior; ------------------------------------------------------------- 

3. Considerando que a referia Associação apenas pretende a cedência 

de um terreno onde possa dinamizar e desenvolver as suas atividades, 

até a conclusão da sua sede; ---------------------------------------- 

4. Considerando que o referido espaço se encontra desocupado, não se 

prevendo, a médio prazo, que o Município venha a ter necessidade do 

mesmo; ------------------------------------------------------------- 

5. Considerando que a necessidade por parte da Associação Florestal 

e Ambiental do Concelho de Chaves – AFACC –, de ocupar o referido 

espaço se relaciona diretamente com fins de interesse público, muito 

concretamente, “Defender, valorizar o património o ambiente do 

património natural e construído ou conservar a natureza e … Reforçar 

a cooperação institucional entre Município, Juntas de Freguesia, 

Cooperativas Agrícolas e suas secções florestais, Corporações de 

Bombeiros, Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

e técnicos e quaisquer outras entidades de interesse para assegurar 

uma efectiva prestação de serviços de gestão e defesa florestal e 

ambiental na sua área social.”; ------------------------------------- 

6. Considerando que o comodato é o contrato pelo qual uma das partes 

entrega à outra certa coisa móvel ou imóvel para que se sirva dela, 

com a obrigação de a restituir, de acordo com o disposto no art. 1129º 

e ss, do Código Civil; ---------------------------------------------- 

7. Considerando que a coisa comodatada ou emprestada deve ser aplicada 

ao fim a que se destina, sendo, nessa justa medida, vedado ao 

comodatário fazer dela o uso imprudente ou proporcionar a terceiros a 

sua utilização sem autorização do comodante, no caso, Município de 

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

II – Do Enquadramento Legal ----------------------------------------- 

1. Considerando que, nos termos do disposto na alínea j) e k), do 

n.º 2, do artigo 23º, ao Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 14 de Setembro, 

os Municípios dispõem de atribuições nos domínios da Proteção Civil e 

Ambiente; ---------------------------------------------------------- 

2. Considerando que, nos termos do disposto da alínea o), do nº 1, 

do Artigo 33º, do retro citado diploma legal, compete à Câmara 

Municipal deliberar no âmbito do apoio a atividades de interesse 

Municipal, prosseguidas por entidades ou organismos legalmente 

existentes, podendo este apoio ser prestado, no caso concreto, à 
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“Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves”, mediante a 

cedência a título gratuito do prédio acima identificado. ------------ 

III - Da Proposta em Sentido Estrito -------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima 

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao Executivo Camarário, a 

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

a) Que seja autorizada a celebração de contrato de comodato entre o 
Município de Chaves e a Associação Florestal e Ambiental do Concelho 

de Chaves – AFACC –, tendo como objeto o referido prédio e para os 

fins em vista, conforme matriz do contrato de comodato, contendo as 

cláusulas disciplinadoras dos direitos e obrigações das partes 

signatárias que seguem em anexo à presente proposta; ---------------- 

b) Para o efeito, deverá a presente proposta ser agendada para uma 
próxima reunião do executivo, em conformidade com o disposto na alín. 

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

Setembro, com vista à aprovação da mesma, legitimando, 

simultaneamente, o Presidente da Câmara a outorgar, em representação 

do Município de Chaves, o mencionado contrato de comodato; ---------- 

c) Logo que tal decisão venha a ser praticada, deverá a mesma ser 
levada ao conhecimento da Associação Florestal e Ambiental do Concelho 

de Chaves – AFACC, através da emissão da competente notificação. ---- 

Chaves, 31 de agosto de 2015 ---------------------------------------- 

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

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

Em anexo: As referidas minutas de contratos de comodato ------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO DE COMODATO ENTRE MUNICÍPIO DE CHAVES E A ASSOCIAÇÃO 

FLORESTAL E AMBIENTAL DO CONCELHO DE CHAVES ------------------------- 

Entre -------------------------------------------------------------- 

O Município de Chaves, pessoa coletiva número 501 205 551, com sede 

no Largo de Camões da cidade de Chaves, representado neste ato pelo 

Presidente da Câmara, Arq. António Cabeleira, e com poderes para o 

ato, conforme o disposto na alínea f), do n.º 2, do artigo 35º, do 

anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e adiante designado 

por primeiro outorgante ou comodante, devidamente autorizado por 

deliberação da Câmara Municipal de ___ de _________ 2015 ------------ 

e ------------------------------------------------------------------ 

A Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves – AFACC –, 

NIPC n.º 504961934, com sede _________________, __________________, 

5400 - ____, Chaves, representada neste ato pelo Presidente da Direção 

da Associação, ________________, e com poderes para o ato, e adiante 

designado por segundo outorgante ou comodatário, devidamente 

autorizado por deliberação de ___ de _________ de 2015. ------------- 

É celebrado o presente contrato de comodato que se rege pelas cláusulas 

seguintes: --------------------------------------------------------- 

Cláusula 1ª --------------------------------------------------------- 

(Identificação do Imóvel) ------------------------------------------- 

O primeiro outorgante é proprietário do imóvel designado por “Antigo 

Matadouro”, sito na Avenida Brácara Augusta, freguesia de Santa Maria 

Maior, Concelho de Chaves, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 

461º, a favor do Município de Chaves, e descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Chaves com o n.º 305, da Freguesia de Santa Maria 

Maior. ------------------------------------------------------------- 

Cláusula 2ª --------------------------------------------------------- 

(Objeto) ----------------------------------------------------------- 

Considerando que o primeiro outorgante não tem, nem se prevê a médio 

prazo que venha a ter, necessidade daquele espaço – “Antigo Matadouro” 
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-, sito na Avenida Brácara Augusta, freguesia de Santa Maria Maior, 

Concelho de Chaves, e que o segundo outorgante dele necessita para seu 

uso, o primeiro entrega o mesmo ao segundo, a fim de que este se sirva 

dele para fins de interesse público, muito concretamente, para a 

instalação dos seus serviços de apoio administrativo e operacionais, 

nos termos do disposto na alínea f) do artigo 1135º do Código Civil, 

com a obrigação de o restituir assim que o primeiro outorgante o exija. 

Cláusula 3ª --------------------------------------------------------- 

(Das Obrigações do Comodatário) ------------------------------------- 

O segundo outorgante fica obrigado a fazer um uso prudente e cuidado 

do identificado imóvel, designadamente, dando integral cumprimento às 

seguintes prescrições: ---------------------------------------------- 

a) Manter e restituir o imóvel em bom estado de conservação, 

ressalvadas as deteriorações decorrentes de um uso prudente, tendo em 

conta a finalidade para a qual foi cedido; -------------------------- 

b) Promover a expensas suas todas as obras de conservação ordinária 

e de manutenção que se mostrem indispensáveis à adequada utilização 

do imóvel; ---------------------------------------------------------- 

c) Suportar os encargos decorrentes do seu normal funcionamento, 

designadamente, pagamento das taxas e consumos de água, eletricidade 

e outros da mesma natureza. ----------------------------------------- 

Cláusula 4ª --------------------------------------------------------- 

(Benfeitorias) ----------------------------------------------------- 

1.  Todas as obras e benfeitorias que forem realizadas pelo segundo 

outorgante, no imóvel em causa, passarão a fazer parte integrante do 

mesmo, sem direito a qualquer indemnização, e revertem a favor do 

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

2. Em caso de extinção dos efeitos do presente contrato, não assiste 

ao segundo outorgante qualquer direito de receber do primeiro 

outorgante, qualquer indemnização, seja a que título for, pela 

realização de obras ou benfeitorias executadas. --------------------- 

Cláusula 5ª --------------------------------------------------------- 

(Prazo de Vigência) ------------------------------------------------- 

1. O presente contrato tem a duração de 6 meses, renovável por igual 

período de tempo, se não for denunciado por qualquer das partes 

contratantes. ------------------------------------------------------ 

2. O exercício do direito de denúncia, deverá ser formalizado, 

mediante carta registada com aviso de receção, dirigida à outra parte 

contratante com a antecedência de 30 dias sobre a data do termo do 

presente contrato, incluindo as sucessivas renovações, e ou da 

produção dos efeitos da denúncia. ----------------------------------- 

3. Não obstante a existência de prazo, qualquer das outorgantes 

poderá resolver o presente contrato nos termos do art. 1140º, do Código 

Civil -------------------------------------------------------------- 

Cláusula 6ª --------------------------------------------------------- 

(Resolução do Contrato) --------------------------------------------- 

1. É conferido ao primeiro outorgante o direito de resolução do 

contrato com fundamento no incumprimento das obrigações do segundo 

outorgante, previstas na cláusula 3ª. ------------------------------- 

2. A resolução do contrato por parte do primeiro outorgante operar-

se-á nos termos gerais, ou seja, de acordo com o disposto nos artigos 

432º a 436º do Código Civil, nomeadamente mediante declaração à outra 

parte. ------------------------------------------------------------- 

Cláusula 7ª --------------------------------------------------------- 

(Entrada em Vigor) -------------------------------------------------- 

O presente contrato produz todos os seus efeitos após a sua 

assinatura.--------------------------------------------------------- 



                                                                F. 13 

                                                                  _____________________ 
 

Cláusula 8ª --------------------------------------------------------- 

(Disposição final) -------------------------------------------------- 

Em tudo o que não estiver especificamente previsto no presente 

contrato, observar-se-á o disposto no art. 1129º e seguintes do Código 

Civil. ------------------------------------------------------------- 

O presente contrato é elaborado em duplicado, sendo um dos exemplares 

para cada um dos outorgantes. --------------------------------------- 

Assim o outorgaram. ------------------------------------------------- 

Chaves, ___ de ____ de 2015 ----------------------------------------- 

O primeiro Outorgante: ______________________________________________ 

O segundo Outorgante: _______________________________________________ 

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

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

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

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

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

  

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 

 

 

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

EXECUTADO: MARIA GUADALUPE BISCOITO RAÇÕES. INFORMAÇÃO Nº 109/DAF/15 

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

se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais. -- 

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

1. Na sequência do requerimento subscrito por Maria Guadalupe 

Biscoito Rações, contribuinte n.º 168415569, documento com registo de 

entrada nos serviços desta Autarquia Local n.º 4018, datado do 

pretérito dia 07/04/2015, veio a ser solicitado, pelo requerente, a 

autorização de pagamento em prestações de uma dívida referente a 

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

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

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

3. Considerando que a requerente invoca a falta de condições 

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

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

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

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

4. Através da Informação/Proposta n.º 96/SPDC n.º 10/2015, produzida 

pela Divisão de Recursos Humanos/Setor de Projectos e Desenvolvimento 

Comunitário, no dia 27 de maio de 2015, tal unidade orgânica informou 

que não foi possível diligenciar sobre as reais condições económico-

sociais do peticionário, “em virtude da ausência total e definitiva 

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

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

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

Informação, “inviabiliza, por completo, a elaboração do competente 

processo de avaliação de carência económico-social em vista a 

legitimar, ou não, a pretensão de pagamento em prestações do valor da 

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

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

7. Considerando que, pelas razões anteriormente expostas, não foi 

possível concretizar o enquadramento do pedido do interessado no 

Regulamento para Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, em vigor no 

Concelho de Chaves, a situação individual e concreta deverá ser 

analisada à luz do preceituado no Código do Procedimento e do Processo 

Tributário (CPPT). -------------------------------------------------- 

8. Ora, 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. ------------------------------ 

9. 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. -------------------------- 

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

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

dívida exequenda incluída em cada prestação e até integral pagamento, 

os quais serão incluídos na guia passada pelo funcionário para 

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

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

11. Compulsados os registos existentes no programa informático 

responsável pela gestão dos processos de execução fiscal a correr seus 

termos nesta Autarquia Local, conforme documentos cujo teor aqui se 

dão por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais e que 

se anexam à presente Informação, a dívida atual da requerente, 

corresponde à quantia de € 299.99, acrescida de € 33.11, dividida da 

seguinte forma: ----------------------------------------------------- 

a) Contador instalado na R. Cândido dos Reis, 14º C, Chaves – 172.10 

€, acrescido de 19.44 € a título de juros; -------------------------- 

b) Travessa Viscondessa Rosário Bl 2 1ºB, Chaves – 127.89 €, 

acrescido de 13.67 € a título de juros; ----------------------------- 

12. 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 duas prestações mensais superiores a uma unidade de conta no 

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

13. Atenda-se, contudo, que, até à presente data, a requerente não 

apresentou quaisquer documentos que comprovem as suas dificuldades 

financeiras. ------------------------------------------------------- 

14. Neste contexto, na sequência da informação n.º 76/2015, produzida 

por estes serviços no dia 8 de junho de 2015, veio a ser solicitado à 

requerente que apresentasse, junto desta Autarquia Local, documentação 

que demonstre a impossibilidade económica para efetuar o pagamento do 

valor em divida de uma só vez, nomeadamente, a última declaração de 

IRS, sob pena de indeferimento do pedido de pagamento em prestações.- 

15. Ora, terminado o prazo concedido à interessada, a mesma não 

apresentou qualquer documentação que comprovasse a sua insuficiência 

económica justificadora da autorização do pagamento da dívida em 

prestações. -------------------------------------------------------- 

16. Neste sentido, julgamos, salvo melhor opinião, que o pedido 

formulado pela interessada deverá ser objeto de indeferimento. ------ 
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17. De facto, nos termos do n.º 4, do artigo 196º, do CPPT, o 

pagamento em autorizações só pode ser autorizado desde que se verifique 

que o executado, pela sua situação económica, não pode solver a dívida 

de uma só vez. ------------------------------------------------------ 

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

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

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

a) Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de deliberação consubstanciada 

na intenção de indeferir a pretensão formulada pela requerente, de 

acordo com as razões de facto e de direito exaradas no capítulo 

anterior da presente Informação; ------------------------------------ 

b) No cumprimento do disposto no CPA, deverá tal sentido de decisão 

administrativa acima proposta ser sujeita a audiência prévia dos 

interessados, sendo estabelecido o prazo de 10 dias para permitir à 

ora peticionária vir ao procedimento, por escrito, dizer o que se lhe 

oferecer sobre o sentido da decisão entretanto exarado; ------------- 

c) 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; -------------------------------------------------- 

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

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

Chaves, 31 de agosto de 2015. --------------------------------------- 

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

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

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

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

SANDRA LISBOA DE 2015.08.31 ----------------------------------------- 

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

para a próxima reunião do órgão executivo em vista à tomada de 

deliberação consubstanciada na intenção de indeferir a pretensão 

formulada pela requerente, de acordo com as razões de facto e de 

direito exarada nesta informação técnica. À consideração superior. - 

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

DELGADO DE 2015.08.31 ----------------------------------------------- 

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 

2015.08-31.--------------------------------------------------------- 

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

 

 

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

Ausentou-se da sala, o Vereador do Partido Social Democrata, Senhor 

Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, não tendo participado na 

análise, discussão e votação do assunto abaixo mencionado. ---------- 

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

  

 

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

EXECUTADO: MARIA AMÉLIA SANTOS BARBADÃES. INFORMAÇÃO Nº. 110/DAF/15 

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

se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais. -- 
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I – Preliminares ---------------------------------------------------- 

1. Através do requerimento com registo de entrada nos serviços 

administrativos desta Autarquia Local n.º 4286, datado do pretérito 

dia 13/04/2015, Maria Amélia Santos Barbadães, contribuinte n.º 

123720613, titular do direito de ocupação do domínio público municipal 

com um quiosque, no local sito no Bairro Eng. Branco Teixeira, veio 

requerer o pagamento em prestações do valor que tem em dívida junto 

desta Autarquia Local, a título de taxas devidas pela ocupação do 

domínio público, e não pagas, no valor total correspondente à quantia 

de 8431.25 euros. --------------------------------------------------- 

2. Invoca, para o efeito, que não dispõe de condições económicas 

que lhe permitam efetuar o pagamento de uma só vez, dado que aufere 

uma pensão de reforma no valor de 324,74€. -------------------------- 

3. Mais solicita que seja autorizado o pagamento do valor em dívida 

em prestações pequenas, considerando a “taxa de mais 100 euros ao 

pagamento actual mensal para amortização da dívida”. ---------------- 

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

sua reunião ordinária realizada no pretérito dia 2015/07/17, a qual 

recaiu sobre a Informação nº 90/DAF/2015, produzida por estes 

serviços, no dia 14 de julho de 2015, veio aquele órgão municipal 

manifestar a intenção de indeferir a pretensão formulada pela 

peticionária. ------------------------------------------------------ 

5. Neste contexto, foi concedido à peticionária o prazo de 10 dias 

para vir ao processo, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre 

o assunto, nos termos do Código do Procedimento Administrativo. ----- 

6. Decorrido o prazo supra mencionado, a requerente não apresentou 

qualquer observação ou sugestão, na tentativa legítima de inverter o 

sentido de decisão entretanto manifestado pelo órgão executivo 

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

7. Partindo destas premissas, deverá tal sentido de decisão tornar-

se, agora, definitivo. ---------------------------------------------- 

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

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

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

a) Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão definitiva, 

substantivada no indeferimento da pretensão formulada pela requerente, 

de acordo com as razões de facto e de direito exaradas na Informação 

nº 90/DAF/2015, produzida por estes serviços, no dia 14 de julho de 

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

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) 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, 31 de agosto de 2015. --------------------------------------- 

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

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

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

SANDRA LISBOA DE 2015.08.31 ----------------------------------------- 

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

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

definitiva consubstanciada no indeferimento da pretensão formulada 

pela requerente, de acordo com as razões estribadas nesta informação. 

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

DELGADO DE 2015.08.31 ----------------------------------------------- 

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 

2015.08-31.--------------------------------------------------------- 

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

 

 

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

Regista-se a entrada na sala, do Vereador do Partido Social Democrata, 

Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, retomando a sua 

participação na presente reunião. ----------------------------------- 

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

 

 

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

EXECUTADO: SANDRO MANUEL ROCHA ALVES. INF. 111/DAF/15. --------------  

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

se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais. --- 

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

1. Na sequência do requerimento subscrito por Sandro Manuel Rocha 

Alves, contribuinte n.º 264618521, documento com registo de entrada 

nos serviços desta Autarquia Local n.º 5744, datado do pretérito dia 

19/05/2015, veio a ser solicitado, pelo requerente, a autorização de 

pagamento em prestações de uma dívida referente a faturas emitidas a 

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

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

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

3. Considerando que o requerente invoca a falta de condições 

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

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

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

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

4. Através da Informação/Proposta n.º 113/SHSPDC n.º 41/2015, 

produzida pela Divisão de Recursos Humanos/Setor de Habitação Social 

e Desenvolvimento de Projetos Comunitários, no dia 26 de junho de 

2015, tal unidade orgânica informou que não foi possível diligenciar 

sobre as reais condições económico-sociais do peticionário, “em 

virtude da ausência total e definitiva ao processo de apreciação do 

pedido de pagamento, em prestações, do valor da dívida pendente, 

relacionada com o consumo de água”. --------------------------------- 

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

Informação, “inviabiliza, por completo, a elaboração do competente 

processo de avaliação de carência económico-social em vista a 

legitimar, ou não, a pretensão de pagamento em prestações do valor da 

dívida acumulada”. -------------------------------------------------- 

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

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

7. Na sequência da Informação/Proposta n.º 89/2015, produzida por 

estes serviços no dia 03/07/2015, Sandro Manuel Rocha Alves veio, 

através de requerimento com registo de entrada nos serviços 

administrativos desta Autarquia Local n.º9177, datado do pretérito dia 
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14/08/2015, requerer o pagamento do valor em dívida em 3 prestações 

iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira a partir do dia 30 de 

setembro do corrente ano, uma vez que o requerente se encontra, na 

presente data, desempregado e sem subsídio de desemprego, dado que 

este último está em tramitação e apenas deverá começar a ser pago a 

partir dessa data. -------------------------------------------------- 

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

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

1. Ora, 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 

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 € 315.98, da qual €59.10 são devidos a título de encargos 

com o processo e €14.51 a título de juros de mora1. ----------------- 

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

reúne os requisitos necessários para que lhe seja autorizado o 

pagamento em 3 prestações ao abrigo da retrocitada norma, desde logo 

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

mesmo em 3 prestações mensais superiores a uma unidade de conta no 

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

6. Por força do disposto no n.º 5, do artigo 198º, do CPTT, o 

requerente está dispensado de prestar garantia, uma vez que a dívida 

exequenda é inferior a 2500€. --------------------------------------- 

7. Atenda-se, contudo, que estando dispensado de prestar garantia, 

a falta de pagamento de uma prestação implicará o vencimento imediato 

das seguintes, sem mais, prosseguindo o processo de execução fiscal 

os seus termos, por força do disposto no n.º 4, do artigo 200º, do 

CPPT. -------------------------------------------------------------- 

8. Relativamente ao pedido formulado pelo requerente e relativo à 

data de vencimento da primeira prestação, considerando que, de acordo 

com o estatuído na parte final, do n.º 2, do artigo 198º, do CPTT, o 

pagamento da primeira prestação deve ser efetuado no mês seguinte 

                                                           
1 De acordo com a última informação enviada a estes serviços. Sendo 

certo que os valores em causa podem sofrer alterações até à eventual 

aprovação do plano de pagamento, em face, designadamente, dos juros 

de mora, bem como de outras dívidas que o requerente possa vir a 

contrair e que entrem em fase de cobrança coerciva através de execução 

fiscal. ------------------------------------------------------------ 
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àquele em que for notificado o despacho, julgamos, salvo melhor 

opinião, que o mesmo poderá ser atendido. --------------------------- 

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

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

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

a) Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do Executivo Municipal, em vista à tomada de deliberação 

consubstanciada na autorização do pagamento do valor em dívida em 3 

prestações mensais iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira a 

partir do dia 30 de setembro de 2015, com base nas razões evidenciadas 

no capítulo anterior, da presente Informação/Proposta, 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, 31 de agosto de 2015. --------------------------------------- 

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 2015.08.31 ----------------------------------------- 

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

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

definitiva consubstanciada no indeferimento da pretensão formulada 

pela requerente, de acordo com as razões estribadas nesta informação. 

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

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

DELGADO DE 2015.08.31 ----------------------------------------------- 

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 

2015.08-31.--------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

IV 
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PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

 

1- PLANEAMENTO 

 

 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 

 

 

3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 

 

 

3.1. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO 

USO DE PODERES DELEGADOS, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA. ------------------- 

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 3. -- 

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

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 4. -- 

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

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

 

 

3.3. CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS APTAS AO ALOJAMENTO DE REDES DE 

COMUNICAÇÂO ELETRÓNICA – NOS COMUNICAÇÕES, S.A. – RUA DO CRUZEIRO, 

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

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

27.07.2015.--------------------------------------------------------- 

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 935/15, 

referente ao processo n.º 348/15, pedido de licenciamento, 

consubstanciado, na construção de novas infraestruturas, aptas ao 

alojamento de redes de comunicações eletrónicas, a executar na rua do 

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

art.º 32 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 construção de novas infraestruturas, que consistem na abertura 

de vala no passeio, numa extensão de 26.00 m e construção de uma caixa 

de visita permanente (CVP) para projeto de telecomunicações 

(instalação de cabo de fibra ótica), a executar na rua do Cruzeiro, 

freguesia de Santa Maria Maior no concelho de Chaves;---------------- 

Face á especificidade dos trabalhos a realizar deve o requerente 

prestar caução, de acordo com o disposto no n.º2 do art.º53 do 

Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

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

O Montante da caução no caso em concreto, de acordo com parecer da 

Divisão de Obras Públicas, datado de 2015 - 07-23, é de 2 000,00 € 

(dois mil euros). Deve dar-se conhecimento ao requerente do parecer 

da D.O.P., anexo ao processo.---------------------------------------- 

Deve ainda, ser dado conhecimento á Divisão de Obras Públicas, desta 

Edilidade, da data de início de trabalhos, de forma a ser feita a 

fiscalização dos mesmos.--------------------------------------------- 

PROPOSTA DE DECISÃO-------------------------------------------------- 

Face ao acima exposto, propõe-se, de acordo com o disposto no art.º 5 

do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal, que a Câmara Municipal delibere deferir o pedido de 

licenciamento da construção de novas Infraestruturas, aptas ao 

alojamento de redes de comunicações eletrónicas.--------------------- 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO DE TAXAS------------------ 

O pedido apresentado tem enquadramento legal no CAPITULO II da subseção 

I e III do Regulamento de taxas de “Serviços, Atividades e 

Licenciamento Diversos”--------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas a suportar pelo interessado---------------------- 

Dados gerais:------------------------------------------------------- 

                                                           
2 Artigo 3º. - Licença Municipal ------------------------------------ 

1. - A realização de obras e trabalhos no subsolo do domínio público 

municipal do concelho de Chaves carece de licença municipal, com 

exceção do disposto no artigo 13º. do presente Regulamento e dos casos 

de isenção expressamente previstos.---------------------------------- 
3 Artigo 5º. - Deliberação ------------------------------------------ 

1. Compete à Câmara Municipal de Chaves deliberar sobre o pedido de 

licenciamento, após emissão de parecer, no prazo de cinco dias úteis, 

da Junta de Freguesia da área onde vão ser executados os trabalhos.--  

2. Com o deferimento do pedido de licenciamento a Câmara Municipal de 

Chaves fixa as condições técnicas que entenda necessárias observar 

para a execução da obra ou trabalhos, o prazo para a sua conclusão e 

o montante da caução a prestar. ------------------------------------- 

3. O prazo fixado para conclusão da obra ou dos trabalhos pode ser 

menor do que o proposto no requerimento do pedido de licenciamento por 

razões devidamente justificadas.------------------------------------- 

4. Quando se verifique a situação prevista no número anterior, o prazo 

para conclusão da obra ou dos trabalhos pode ser prorrogado pela Câmara 

Municipal de Chaves quando vier a revelar-se não ser possível o seu 

cumprimento, mediante requerimento fundamentado do interessado, a 

apresentar com a antecedência mínima de cinco dias em relação ao termo 

do prazo.----------------------------------------------------------- 
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- Extensão dos cabos – 26 ml;---------------------------------------- 

- Tipo de obra – instalação de rede de Distribuição de televisão por 

Cabo---------------------------------------------------------------- 

Cálculo:------------------------------------------------------------ 

- Pela apreciação do pedido (art.º 17.º- A)……………………………….……………...40.95€ 

- Outras construções ou instalações (n.º3, do art.º 20)…….....10.45 € 

- Ocupação da via pública (alínea a), n.º1 do art.º21)……………....3.10 € 

- Emissão de Alvará (art.º18)………………………………………………………………………….…………10.45 € 

- Tubos por metro linear e por ano (n.º8, art.º20)…………………………..26.00 € 

TOTAL A PAGAR…………………………………………………….............................90.95 € 

Alcançado tal desiderato, poderá, quando se mostrem pagas as taxas 

devidas e prestada caução, ser emito o respetivo alvará nos termos do 

n.º2 art.º74 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 26.08.2015:--------------- 

Visto. Concordo. Atentos às razões de facto e de direito enunciadas 

nesta informação, sou a propor que superiormente seja adoptada decisão 

no sentido do deferimento da pretensão.------------------------------ 

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

DELGADO, DE 2015.08.31. ---------------------------------------------  

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA 

PENAS, DATADO DE 31.08.2014.----------------------------------------- 

Á Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.4. COMPROPRIEDADE DE TERRENO, PEDIDO DE CERTIDÃO – AGOSTINHO QUINTAS 

DA SILVA – FREGUESIA DE FAIÕES – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO REI DE 27.08.2015.- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÂO-------------------------------------------------------- 

Através do requerimento registado no Departamento de Coordenação Geral 

com o nº 1232/15, de 10-08-2015, o Srº Agostinho Quintas da Silva, na 

qualidade de herdeiro da herança indivisa por óbito da sua mãe, Srª 

Guiomar Marquesa Quintas, solicita a emissão de parecer favorável a 

que se refere o artigo 54º da Lei nº 91/95, de 2/9, alterada pela Lei 

nº 64/2003, de 23/08, para instruir a respectiva escritura de partilhas 

                                                           
4 Artigo 7º. – Alvará------------------------------------------------  

1.- A Câmara Municipal de Chaves emite o alvará de licença no prazo 

de trinta dias a contar da data de apresentação do requerimento e 

desde que se encontrem pagas as taxas devidas e prestada caução.-----  

2. - O alvará deverá especificar os seguintes elementos:-------------  

a) A identificação do respetivo titular;-----------------------------  

b) O tipo de obra ou de trabalhos;-----------------------------------  

c) A identificação do local onde se realizam as obras ou os trabalhos;  

d) O prazo de conclusão das obras ou trabalhos e respetivo faseamento;  

e) O montante da caução prestada e identificação do correspondente 

título.------------------------------------------------------------- 
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dos prédios rústicos, a seguir mencionados, a seu favor e dos seus 

irmãos.------------------------------------------------------------- 

-Prédio rústico, sito no lugar do Carregal, inscrito na matriz predial 

da freguesia de Faiões sob o artigo 912º, com a área de 720 m2 e não 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves.-------------- 

-Prédio rústico, sito no lugar de Freixeda de Cima, inscrito na matriz 

predial da freguesia de Faiões sob o artigo 2546º, com a área de 21 

000 m2 e não descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves. 

Em anexo ao seu pedido, o requerente apresenta os seguintes elementos: 

-Cadernetas Prediais Rústicas (Modelo A), dos prédios rústicos supra 

referidos. --------------------------------------------------------- 

-Plantas de Localização dos imóveis, objecto do presente pedido.----- 

-Número de Identificação Fiscal e Denominação da Herança.------------ 

2-PARECER----------------------------------------------------------- 

2.1-Enquadramento do pedido na Lei----------------------------------- 

2.1.1-De acordo com o disposto no nº 1 do artigo 54º da Lei nº 91/95, 

de 2/9, alterada pela Lei nº 64/2003, de 23/08, sob a epígrafe “Medidas 

Preventivas”, a celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos 

entre vivos de que resulte ou possa vir a resultar a constituição de 

compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 

rústicos carece de parecer favorável da câmara municipal da situação 

dos prédios”.------------------------------------------------------- 

2.1.2-Também, de acordo com o que se encontra estabelecido no nº 2 do 

mesmo artigo, o “parecer previsto no número anterior só pode ser 

desfavorável com fundamento em que o ato ou negócio visa ou dele 

resulte parcelamento físico em violação ao regime legal dos 

loteamentos urbanos, nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a 

transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana”.-------- 

2.2-Enquadramento do prédio rústico nos Instrumentos de Planeamento 

Territorial--------------------------------------------------------- 

Tendo em conta a demarcação constante nas plantas de localização 

apresentadas pelo interessado, os prédios rústicos a que se reportam 

o pedido em questão, integram-se nas classes de espaços constantes no 

quadro síntese que se segue:----------------------------------------- 

QUADRO SÍNTESE------------------------------------------------------ 

 

ARTIGOS 

 

TIPOS DE ESPAÇOS DE ACORDO COM AS 

PLANTAS DE ORDENAMENTO DO PLANO 

DIRECTOR MUNICIPAL 

 

FUTUROS 

COMPROPRIETÁRIOS DOS 

PRÈDIOS 

 

 

912º 

 

O prédio rústico insere-se no espaço 

da classe 4 (Espaços Agrícolas e 

florestais), na Categoria 4.2 (Espaços  

Agrícolas), Sub-Categoria 4.2.A 

(Espaços Agrícolas Condicionados – RAN 

+ REN)  

 

 

1/3 – Agostinho Quintas 

da Silva 

1/3 – Ana Maria Quintas 

ad Silva 

1/3- Maria Luísa 

Quintas da Silva 

 

 

2546º 

 

O prédio rústico insere-se no espaço 

da classe 4 (Espaços Agrícolas e 

florestais), na Categoria 4.2 (Espaços  

Agrícolas), Sub-Categoria 4.2.A 

(Espaços Agrícolas Condicionados – RAN 

+ REN)  

 

 

1/2 – Maria Carlota 

Gomes da Silva 

1/2 – José Manuel 

Quintas Silva 

2.3-Especificidades do pedido---------------------------------------- 
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O pedido tem em vista a celebração de uma escritura de partilhas dos 

prédios rústicos inscritos na matriz predial da freguesia de Faiões 

sob os artigos 912º e 2546º que, ainda que a mesma decorra directamente 

da abertura de um processo sucessório, deverá ser classificado como 

um negócio entre vivos. 

3-PROPOSTAS DE DECISÃO----------------------------------------------- 

3.1-Considerando que o pedido tem em vista a celebração de uma 

escritura de partilhas, visando a constituição de compropriedade5 dos 

prédios rústicos, inscritos na matriz predial da freguesia de Faiões 

sob os artigos 912º e 2546º, sem parcelamento físico, situação 

diferente daquela que a Lei pretende salvaguardar nos termos do nº 2 

do artigo 54º da Lei nº 91/95, de 2/9, alterada pela Lei nº 64/2003, 

de 23/08 (parcelamento físico em violação do regime legal dos 

loteamentos urbanos);----------------------------------------------- 

3.2-Estes Serviços Técnicos são de entendimento que o pedido formulado 

é passível de ser atendido favoravelmente, propondo-se ao Executivo 

que emita parecer favorável ao solicitado pelo requerente.----------- 

3.3-Considerando que o requerente solicita a emissão de certidão, 

propõe-se que a mesma seja emitida de acordo com o presente parecer 

técnico.------------------------------------------------------------ 

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

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

DELGADO, DE 2015.08.31. ---------------------------------------------  

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA 

PENAS, DATADO DE 31.08.2014.----------------------------------------- 

Á Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.5. COMPROPRIEDADE DE TERRENO, PEDIDO DE CERTIDÃO – JOSÉ MANUEL LAGE 

FERNANDES – LUGAR DE PORTELA D’ANTA, FREGUESIA DE VILELA DO TÂMEGA – 

INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. 

ENG.ª CONCEIÇÃO REI DE 27.08.2015. ---------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Através do requerimento registado no Departamento de Coordenação Geral 

com o nº 1248/15, de 12-08-2015, o Srº José Manuel Lage Fernandes, na 

qualidade de promitente comprador do prédio rústico inscrito na matriz 

predial da freguesia de Vilela do Tâmega sob o artigo 800º, solicita 

a emissão de parecer favorável, a que se refere o artigo 54º da Lei 

nº 91/95, de 2/9, alterada pela Lei nº 64/2003, de 23/08, para instruir 

a respectiva escritura de Compra e Venda do referido prédio rústico, 

a favor do requerente e da Dª Ana da Saudade Figueiredo Pinto 

Fernandes, destinando-se o dito prédio a permanecer inteiro e indiviso 

fisicamente, embora em compropriedade e exploração familiar:--------- 

-Prédio rústico, sito no lugar da Portela D`Anta inscrito na matriz 

predial da freguesia de Vilela do Tâmega sob o artigo 800º, com a área 

de 1 200 m2.--------------------------------------------------------- 

Em anexo ao requerimento nº 1248/15, o interessado junta os seguintes 

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

                                                           
5 O sublinhado é nosso.---------------------------------------------- 
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 Fotocópia da Procuração, na qual foi dito pelos interessados que 

constituem seu procurador o Srº Manuel Valoura Alves, a quem conferem 

poderes para comprar pelo preço, condições e a quem entender, qualquer 

prédio rústico ou urbano sito no Concelho de Chaves, podendo celebrar 

respectivas escrituras de compra e venda ou documento particular 

autenticado, para representar os mandantes em qualquer Repartição 

pública, em especial Serviço de Finanças e Câmara Municipal.--------- 

 Caderneta predial rústica do prédio rústico supra referido. --- 

 Planta de Localização à escala 1/10 000, com a demarcação do 

imóvel. ------------------------------------------------------------ 

2-PARECER----------------------------------------------------------- 

2.1-Enquadramento do pedido na Lei----------------------------------- 

2.1.1-De acordo com o disposto no nº 1 do artigo 54º da Lei nº 91/95, 

de 2/9, alterada pela Lei nº 64/2003, de 23/08, sob a epígrafe “Medidas 

Preventivas”, a celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos 

entre vivos de que resulte ou possa vir a resultar a constituição de 

compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 

rústicos carece de parecer favorável da câmara municipal da situação 

dos prédios”.------------------------------------------------------- 

2.1.2-Também, de acordo com o que se encontra estabelecido no nº 2 do 

mesmo artigo, o “parecer previsto no número anterior só pode ser 

desfavorável com fundamento em que o ato ou negócio visa ou dele 

resulte parcelamento físico em violação ao regime legal dos 

loteamentos urbanos, nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a 

transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana”.-------- 

2.2-Enquadramento do prédio rústico nos Instrumentos de Planeamento 

Territorial--------------------------------------------------------- 

Tendo em conta a demarcação constante na planta de localização, 

apresentada pelo interessado e de acordo com a planta de ordenamento 

nº 47 A do Plano Director Municipal, da qual se anexa um extracto, o 

prédio rústico a que se reporta o pedido em questão, integra-se nas 

classes de espaços constantes no quadro síntese que se segue:-------- 

QUADRO SÍNTESE ------------------------------------------------------ 

 

ARTIGO 

RÚSTICO 

 

TIPOS DE ESPAÇOS DE ACORDO COM 

AS PLANTAS DE ORDENAMENTO DO 

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL 

 

 

FUTUROS COMPROPRIETÁRIOS 

DOS PRÈDIOS 

 

 800º 

 

 

O prédio rústico insere-se  no 

espaço da classe 4 (Espaços 

Agrícolas e Florestais),  na   

Categoria 4.3 (Espaços Agro- 

Florestais), Subcategoria 4.3 A  

(Espaços Agro- Florestais Comuns). 

 

 

1/2 –José Manuel Lage 

Fernandes 

1/2 –Ana da Saudade 

Figueiredo Pinto Fernandes 

 

2.3-Especificidades do pedido---------------------------------------- 

O pedido tem em vista a celebração de uma escritura de compra e venda 

do prédio rústico, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de 

Vilela do Tâmega sob o artigo 800º, havendo a constituição de 

compropriedade do mesmo, ficando metade indivisa para o requerente e 

a outra metade indivisa para a Dª Ana da Saudade Figueiredo Pinto 

Fernandes, não pretendendo os interessados a divisão física do mesmo. 

3-PROPOSTAS DE DECISÃO----------------------------------------------- 

3.1-Considerando que o pedido tem em vista a celebração de uma 

escritura de compra e venda do prédio rústico inscrito na matriz 

predial rústica supra referida sob o artigo 800º, visando a 



                                                                F. 26 

                                                                  _____________________ 
 

constituição de compropriedade6 do mesmo, sem parcelamento físico, 

situação diferente daquela que a Lei pretende salvaguardar nos termos 

do nº 2 do artigo 54º (parcelamento físico em violação do regime legal 

dos loteamentos urbanos);-------------------------------------------- 

3.2-Estes Serviços Técnicos são de entendimento que o pedido formulado 

é passível de ser atendido favoravelmente, propondo-se ao Executivo 

que emita parecer favorável à constituição de compropriedade.-------- 

3.3-Considerando que o requerente solicita a emissão de certidão, 

propõe-se que a mesma seja emitida de acordo com o presente parecer 

técnico.------------------------------------------------------------ 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 27.08.2015:--------------- 

Visto. Concordo. Atento o teor da presente informação, sou a propor 

que superiormente seja adotada decisão conducente a emissão de parecer 

favorável relativamente ao pedido de constituição de compropriedade 

formulado pela requerente. ------------------------------------------  

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

DELGADO, DE 2015.08.31. ---------------------------------------------  

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA 

PENAS, DATADO DE 31.08.2014.----------------------------------------- 

Á Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.6. INSTALAÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÕES ELETRONICAS EM INFRAESTRUTURAS 

PRE EXISTENTES – NOS COMUNICAÇÕES, S.A. – RUA DE SANTO ANTÓNIO, LARGO 

DO ARRABALDE E RUA DAS LONGRAS, FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR – 

INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. 

ENG.ª CONCEIÇÃO REI DE 19.08.2015. ---------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Através do requerimento registado no Departamento de Coordenação Geral 

com o nº 966/15, em 24-06-2015, a interessada apresenta a comunicação 

prévia para a passagem de cabos, em infraestruturas pré-existentes e 

para a qual foi solicitada a devida autorização à entidade responsável 

nos arruamentos, situados na freguesia de Santa Maria Maior, concelho 

de Chaves a seguir mencionados:-------------------------------------- 

-Rua de Santo António - 255 ml;-------------------------------------- 

-Largo do Arrabalde – 70 ml;----------------------------------------- 

-Rua das Longras – 70 ml. ------------------------------------------- 

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

2.1-No Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal----------------------------------------------------------- 

O pedido da interessada tem enquadramento legal nos termos do disposto 

no nº 1 do artigo 3º7 do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo 

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

                                                           
6 O sublinhado é nosso.---------------------------------------------- 
7 Artigo 3º - Licença Municipal-------------------------------------- 

1-A realização de obras e trabalhos no subsolo do domínio público 

municipal do concelho de Chaves carece de licença municipal, com 
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2.2-No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE) -------- 

A instalação e funcionamento das infraestruturas das empresas que 

oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas estão sujeitos 

ao procedimento estabelecido nos artigos 35º e 36º, do RJUE, com as 

devidas adaptações.------------------------------------------------- 

2.3-No regime aplicável à construção de infraestruturas aptas ao 

alojamento de redes de comunicações electrónicas, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 123/2009, de 21/5.------------------------------------ 

As obras de infraestruturas, pretendidas pela interessada tem 

enquadramento legal nos termos do disposto no artigo 1º do Decreto-

Lei nº 123/2009, de 21/5, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 

258/2009, de 25/9, devendo as empresas de comunicações dar cumprimento 

aos artigos 8º8 e 9º do mesmo diploma legal.------------------------- 

3-PARECER----------------------------------------------------------- 

Pretende a requerente intervir em espaço de domínio público, para a 

passagem de cabos em infraestruturas pré-existentes de 

Telecomunicações, nos arruamentos acima mencionados.----------------- 

De acordo com os trabalhos a realizar deve o requerente prestar caução, 

pelo expresso no nº 2 do artigo 5º do Regulamento de Obras e Trabalhos 

no Subsolo do Domínio Público Municipal.----------------------------- 

De acordo com o parecer da Divisão de Obras Públicas, datado de 27-

07-2015, o valor da caução é de € 636 (seiscentos e trinta e seis 

euros), com IVA incluído.-------------------------------------------- 

Dever-se-á dar a conhecer à Divisão de Obras Públicas e ao Srº Engº 

electrotécnico Nuno Bento a data do início dos trabalhos, para 

fiscalização dos mesmos.--------------------------------------------- 

4-PROPOSTA---------------------------------------------------------- 

4.1-Face ao acima exposto, propõe-se de acordo com o disposto no artigo 

5º do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal, que a Câmara Municipal delibere deferir o pedido de 

licenciamento para ocupação do espaço de domínio público para 

instalação do serviço de televisão, internet e telefone, nas zonas 

envolvidas.--------------------------------------------------------- 

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO DE TAXAS------------------ 

O pedido apresentado tem enquadramento legal da Subsecção I, da Secção 

III do Regulamento de Taxas de “Serviços, Atividades e Licenciamento 

Diversos”.---------------------------------------------------------- 

Cálculo das taxas a suportar pela interessada------------------------ 

Dados Gerais:------------------------------------------------------- 

-Extensão da rede de Telecomunicações – 395 ml----------------------- 

-Tipo de obra – Instalação da Rede de Distribuição de Televisão por 

Cabo, Internet e Telefone.------------------------------------------- 

                                                           

exceção do disposto no artigo 13º do presente regulamento e dos casos 

de isenção expressamente previstos.---------------------------------- 

2-A instalação e funcionamento das infraestruturas das empresas que 

oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas estão sujeitos 

ao procedimento estabelecido nos artigos 35º e 36º, do RJUE, com as 

devidas adaptações.------------------------------------------------- 
8 Artigo 8º - Obrigações das empresas de comunicação electrónicas 

perante os municípios------------------------------------------------ 

Quando efectuem obras no domínio público municipal, as empresas de 

comunicações electrónicas ficam obrigadas:--------------------------- 

a) À reposição de pavimentos, espaços verdes e de utilização 

colectiva, quando existentes;---------------------------------------- 

b) À reparação das infraestruturas que sejam danificadas em 

consequência da intervenção.----------------------------------------- 
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Cálculo:------------------------------------------------------------ 

-Pela apreciação do pedido de com. prévia com prazo prazo (Art.17º-

A)……..40,95 €------------------------------------------------------- 

-Emissão de licença  (Artigo 18º)     ……………………………...………….…….……10,45 € 

-Por cada período de 30 dias (alínea a) do artigo 21º)…………….…….3,10 € 

-Por m2 da via pública (alínea b) do artigo 21º)…………………………..…62,409 € 

-Pela ocupação do solo ou subsolo, com tubos, condutas e cabos 

condutores por metro linear e por ano(nº 8 do artigo 20º)---408,0010 €  

TOTAL A PAGAR…………………………………………………………………………………………………………………….…….524,90 € 

Após o pagamento das taxas devidas e a prestação de caução, mediante 

garantia bancária ou seguro caução, propõe-se que seja emitido o alvará 

nos termos do nº 2 do artigo 7º do Regulamento de Obras e Trabalhos 

no Subsolo do Domínio Público Municipal.----------------------------- 

4.2-Caso sobre a presente informação recaia deliberação favorável do 

Executivo, propõem-se os seguintes procedimentos:-------------------- 

4.2.1-Após comunicação do início dos trabalhos, enviar o processo nº 

354/15, à Divisão de Obras Públicas e um exemplar ao Srº Engº Nuno 

Bento, para fiscalização das referidas obras;------------------------ 

4.2.2-Após conclusão das obras, a promotora deverá apresentar os 

traçados finais das referidas infraestruturas em formato digital, de 

acordo com o estabelecido no artigo 13º do Regulamento Municipal da 

Urbanização e da Edificação, actualmente em vigor.------------------- 

4.2.3-Os referidos traçados finais serão remetidos ao Sector de 

Sistemas de Informação Geográfica para efeitos de cadastro desta 

infraestrutura e de cálculo da respectiva renda anual a ser paga pela 

entidade concessionária, nos termos do Regulamento de Taxas de 

“Serviços, Atividades e Licenciamento Diversos”.--------------------- 

4.3-Dar a conhecer à requerente a presente informação técnica, 

acompanhada com o parecer da Divisão de Obras Públicas, datado de 27-

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

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 25.08.2015:--------------- 

Visto. Concordo. Proponho que superiormente seja adoptada decisão 

administrativa conducente ao deferimento do pedido de licenciamento 

em causa.----------------------------------------------------------- 

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

DELGADO, DE 2015.08.31. ---------------------------------------------  

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA 

PENAS, DATADO DE 31.08.2014.----------------------------------------- 

Á Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.7. CADUCIDADE DE ALVARÁS DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO – INFORMAÇÃO DA 

DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA COORDENADORA TÉCNICA 

ISABEL PRESA DE 28.07.2015. ----------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

                                                           
9 12 un x 5,20 € ---------------------------------------------------- 
10 12 m + 396 m------------------------------------------------------ 
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A – Da eventual caducidade da licença para a realização da operação 

urbanística pretendida---------------------------------------------- 

1. O DL nº 555/99, de 16 de Dezembro, e ulteriores alterações, o 

qual consagra o regime jurídico da urbanização e da edificação, fixa 

o lapso de tempo que os particulares dispõem para exercerem os seus 

direitos, sob pena de extinção dos mesmos.--------------------------- 

2. Nesta conformidade, a licença para a realização de operações 

urbanísticas previstas nas alíneas b) a e) do nº 2 e no nº4, do art. 

4º, do DL nº 555/99, de 16 de Dezembro e ulteriores alterações, caduca 

se as obras não forem concluídas no prazo fixado na licença ou suas 

prorrogações, contado a partir da data da emissão do alvará, de acordo 

com o disposto na alín. d), do nº 3, do art. 71º, do referido diploma 

legal.-------------------------------------------------------------- 

3. No caso individual e concreto ora em apreciação, a validade das 

licenças de construção já tiveram o seu termo, conforme decorre, 

inequivocamente, das informações constantes nos processos 

administrativos correspondentes. ------------------------------------ 

4. Nesta perspetiva, no caso sub-judice, as validades dos alvarás 

de licença abaixo identificados, os quais titulam as operações 

urbanísticas de edificação pretendidas pelos ora requerentes já 

terminaram, o que determina o incumprimento do prazo estipulado para 

a conclusão das respetivas obras de edificação, enquadrando-se, nessa 

justa medida, numa das causas de caducidade previstas no art. 71º, do 

DL nº 555/99, de 16 de Dezembro e ulteriores alterações, muito 

concretamente, na alín. d), do seu nº 3. ---------------------------- 

5. Nesta conformidade, a eventual causa de caducidade dessas 

licenças, com fundamento na alín. d), do nº 3, do Art. 71º, do DL nº 

555/99, de 16 de Dezembro e ulteriores alterações, têm de ser 

declaradas pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no nº 5, da mesma disposição 

legal.-------------------------------------------------------------- 

B – Propostas-------------------------------------------------------- 

Assim, na sequência das informações produzidas pelo Setor de 

Fiscalização Municipal – Ficha de Acompanhamento de Operações 

Urbanísticas nº 12/2015 – Zona C, Ficha de Acompanhamento de Operações 

Urbanísticas nº 18/2015 – Zona C e Ficha de Acompanhamento de Operações 

Urbanísticas nº 44/2013 – Zona B a que correspondem, respetivamente, 

aos processos de licenciamento n.º 48/10, n.º 431/11, e n.º 30/11, 

cumpre-me informar o seguinte:--------------------------------------- 

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

1. Que seja praticada decisão administrativa traduzida na intenção de 
declarar a caducidade das seguintes licenças de construção, com 

fundamento no incumprimento do prazo estipulado para a conclusão das 

respetivas obras de edificação, a saber:----------------------------- 

 licença de construção n.º 208/2010, emitida a favor de Manuel 

Teixeira de Oliveira, respeitante ao processo n.º 48/10;-------------  

 licença de construção n.º 89/12, emitida a favor de Jorge Paulo 

Pereira Gomes, respeitante ao processo n.º 431/11;------------------- 

 licença de reconstrução/ampliação n.º 135/13, emitida a favor de 

Firmino Manuel Lopes Gomes, respeitante ao processo n.º 30/11.------- 

2. No cumprimento das disposições combinadas previstas no nº 5, do 
art. 71º, do DL nº 555/99, de 16 de Dezembro e ulteriores alterações 

e no art.100º e ss. do Código do Procedimento Administrativo, deverá 

o sentido de decisão administrativa acima proposto ser sujeito a 
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audiência prévia dos interessados, sendo estabelecido o prazo de 10 

dias para permitir aos requerentes vir ao procedimento, por escrito, 

dizer o que se lhe oferecer sobre o assunto;------------------------- 

3. Deverão os interessados ser notificados, nos termos do artigo 68º 
do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora em 

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

4. Se a decisão da entidade administrativa se tornar entretanto 

definitiva – ato declaratório de caducidade – deverá proceder-se à 

apreensão e ou cassação dos respetivos alvarás de licença de construção 

n.º 208/2010, emitido em 2010/12/21, do alvará de licença de construção 

n.º 89/12, emitido em 2012/06/12, e do alvará de obras de 

reconstrução/ampliação n.º 135/13, emitido em 2013/08/27, sendo tal 

medida devidamente operacionalizada pelo setor de Fiscalização 

Municipal, nos termos do disposto no art. 79º, do DL nº 555/99, de 16 

de Dezembro e ulteriores alterações;--------------------------------- 

5. De imediato, aplicação de medida de tutela da legalidade 

urbanística, no caso Embargo, independentemente dos trabalhos de 

construção civil se encontrarem, momentaneamente, paralisados pelo 

eventual infrator, remetendo-se os respectivos processos, para o 

efeito, ao Setor de Fiscalização Administrativa Municipal;----------- 

6. Simultaneamente, deverá ser interdito o fornecimento de energia 
elétrica, gás e água, sendo, para o efeito, notificado o ato que 

ordenou os embargos às entidades responsáveis pelos referidos 

fornecimentos, tudo isto, nos termos do disposto no nº3, do art. 103º, 

do DL nº 555/99, de 16 de Dezembro e ulteriores alterações;---------- 

7. No que concerne à interdição do fornecimento de água, deverá o 
presente assunto ser remetido, para o efeito, à unidade orgânica 

responsável pela respetiva área de intervenção municipal - Divisão de 

Águas e Resíduos -;-------------------------------------------------- 

8. Por último, reenvio dos processos, agora acompanhados da presente 
informação, ao gabinete do Vereador responsável, Arqº. Castanheira 

Penas para despacho.------------------------------------------------- 

É tudo, de momento, que me cumpre informar sobre este assunto.------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 25.08.2015:--------------- 

Visto. Concordo. Atento a fundamentação de facto e de direito constante 

na presente informação, sou a propor que superiormente seja adoptada 

decisão nos termos e para os efeitos preconizados no item “B – 

Propostas” deste documento.------------------------------------------ 

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

DELGADO, DE 2015.08.31. ---------------------------------------------  

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA 

PENAS, DATADO DE 31.08.2014.----------------------------------------- 

Á Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.8. COMPROPRIEDADE DE TERRENO, PEDIDO DE CERTIDÃO – FILIPE RENATO 

MARTINS DIAS – LUGAR DE LAMA GRANDE, FREGUESIA DE BUSTELO – INFORMAÇÃO 

DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA 

FERREIRA DE 25.08.2015. --------------------------------------------- 
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

INTRODUÇÂO---------------------------------------------------------- 

Através do requerimento registado no Departamento de Coordenação Geral 

com o nº 1293/15, de 24-08-2015, o Sr.º Filipe Renato Martins Dias e 

o Sr.º António Agostinho Pereira Ferreira, na qualidade de 

promitentes-compradores do prédio rústico, inscrito na matriz predial 

da freguesia de Bustelo sob o artigo 23º, descrito na Conservatória 

do Registo Predial com o n.º 555/19951006, solicita a emissão de 

parecer a que se refere o n.º1 do artigo 54º da Lei nº 91/95, de 2/9, 

alterada pela Lei nº 64/2003, de 23/08, para instruir a respetiva 

escritura de compra e venda do referido prédio rústico, na proporção 

de metade (1/2) para cada um.---------------------------------------- 

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

Para instruir o seu pedido apresenta os seguintes elementos:--------- 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial do prédio rústico, 

inscrito na matriz com o n.º 23 e descrito na Conservatória do Registo 

Predial predial sob o n.º 551/19951006 da freguesia de Bustelo.------ 

- Planta de localização á escala 1/2000;----------------------------- 

- Certidão de Teor;-------------------------------------------------- 

ENQUADRAMENTO DO PEDIDO---------------------------------------------- 

NO REGIME EXCECIONAL PARA A RECONVERSÃO URBANÍSTICA DAS ÁREAS URBANAS 

DE GÉNESE ILEGAL (AUGIS) -------------------------------------------- 

De acordo com o disposto no nº 1 do artigo 54º da Lei nº 91/95, de 

2/9, alterada pela Lei nº 64/2003, de 23/08, sob a epígrafe “Medidas 

Preventivas”, a celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos 

entre vivos de que resulte ou possa vir a resultar a constituição de 

compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 

rústicos carece de parecer favorável da câmara municipal da situação 

dos prédios”.------------------------------------------------------- 

Também, de acordo com o que se encontra estabelecido no nº 2 do mesmo 

artigo, o “parecer previsto no número anterior só pode ser desfavorável 

com fundamento em que o ato ou negócio visa ou dele resulte 

parcelamento físico em violação ao regime legal dos loteamentos 

urbanos, nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para 

qualquer rendibilidade económica não urbana”.------------------------ 

NAS DISPOSIÇÕES DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL--------------------------- 

Tendo em conta a demarcação constante no extrato da planta de 

ordenamento nº 34 A, à escala 1/10 000, constantes no processo, o 

prédio rústico a que se reporta o pedido em questão, integram-se nas 

classes de espaços constantes no quadro síntese que se segue:-------- 

 

ARTIGOS 

 

TIPOS DE ESPAÇOS DE ACORDO COM AS PLANTAS DE 

ORDENAMENTO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

 

 

 

23 

 

O prédio rústico insere-se em dois espaços distintos: em 

espaço de classe 4 – espaço agrícola e florestal - categoria 

4.3 – espaço agro-florestais e na subcategoria 4.3.A – espaços 

agro-florestais comuns e em espaço de classe 1 – espaço Urbano 

e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados; 

 

 

PARECER------------------------------------------------------------- 

O pedido tem em vista a celebração de uma escritura de compra a 

realizar à Sr.ª Filomena da Conceição Pires, do prédio rústico inscrito 

na matriz predial da freguesia de Bustelo sob o artigo 23, na proporção 
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de metade (1/2) para o Sr.º Filipe Renato Martins Dias e (1/2) para o 

Sr.º António Agostinho Pereira Ferreira.----------------------------- 

Quadro síntese com o artigo e futuros comproprietários do prédio:---- 

 

ARTIGOS 

 

FUTUROS COMPROPRIETÁRIOS DO PRÈDIO 

 

 

23 

 

1/2 – António Agostinho Pereira Ferreira 

1/2 – Filipe Renato Martins Dias 

 

 

PROPOSTAS DE DECISÃO------------------------------------------------- 

Considerando que o pedido tem em vista a celebração de uma escritura 

de compra e venda, do prédio rústico inscrito na matriz predial rústica 

da freguesia de Bustelo sob o artigo 23, visando a constituição de 

compropriedade do mesmo, sem parcelamento físico, situação diferente 

daquela que a Lei pretende salvaguardar nos termos do nº 2 do artigo 

54º (parcelamento físico em violação do regime legal dos loteamentos 

urbanos);----------------------------------------------------------- 

Estes Serviços Técnicos são de entendimento que o pedido formulado é 

passível de ser atendido favoravelmente, propondo-se ao Executivo que 

emita parecer favorável à constituição da compropriedade requerida;-- 

Considerando que a requerente solicita a emissão de certidão, propõe-

se que a mesma seja emitida de acordo com o presente parecer técnico; 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 28.08.2015:--------------- 

Visto. Concordo. Atento o teor da presente informação, sou a propor 

que superiormente seja adoptada decisão administrativa no sentido do 

deferimento do pedido em presença (emissão de parecer favorável à 

constituição de compropriedade).------------------------------------- 

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

DELGADO, DE 2015.08.31. ---------------------------------------------  

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA 

PENAS, DATADO DE 31.08.2014.----------------------------------------- 

Á Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.9. INSTALAÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÕES ELETRONICAS EM INFRAESTRUTURAS 

EXISTENTES, PEDIDO DE LIBERTAÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA, RECEÇÃO 

DEFINITIVA DAS OBRAS – NOS COMUNICAÇÕES, S.A. – AV. DR. ANTÓNIO 

GRANJO/LARGO DA ESTAÇÃO, FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO 

DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA 

FERREIRA DE 28.07.2015. --------------------------------------------- 

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 634/15, 

referente ao processo n.º 207/13, pedido de receção definitiva das 

obras, relativas á instalação de rede de Distribuição de televisão por 

Cabo, a executar na av.ª Dr.º António Granjo/Largo da Estação, 

freguesia de Santa Maria Maior no concelho de Chaves.---------------- 
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ANTECEDENTES-------------------------------------------------------- 

- Alvará para ocupação da via pública n.º 85/13;--------------------- 

- Pedido de receção provisória das obras, aprovado por deliberação de 

Câmara datada de 2013-11-18;----------------------------------------- 

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

NO REGULAMENTO DE OBRAS E TRABALHOS NO SUBSOLO DO DOMÍNIO PÚBLICO 

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

O pedido apresentado tem enquadramento legal no disposto no art.º 26 

e 27 do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal, por se tratar de pedido de receção definitiva de obras.--- 

NO REGIME JURÍDICO--------------------------------------------------- 

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

art.º 87 do Dec.- Lei 555/99 alterado e republicado pelo Dec.- Lei n.º 

136/2014 de 9 de Setembro.------------------------------------------- 

ANÁLISE DA PRETENSÃO/PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------- 

Face ao pedido de receção definitiva das obras, apresentado pelo 

requerente, referente á instalação de rede de Distribuição de 

televisão por Cabo na av.ª Dr.º Antonio Granjo/Largo da Estação, foi 

realizada uma vistoria às obras de acordo com o previsto no n.º 2 do 

art.º 8711 do RJUE e n.º 2 do art.º 27 do Regulamento de Obras e 

Trabalhos no Subsolo do Domínio Público Municipal.------------------- 

De acordo coma informação da Divisão de Obras Públicas, datada de 

2015-07-23, constata-se que: “…as obras já se encontram concluídas e 

não apresentam danos que justifiquem a retenção da respetiva garantia 

bancária. “--------------------------------------------------------- 

Neste sentido, tendo em consideração a informação da DOP, resultante 

da vistoria as obras, propõe-se que a Câmara Municipal, de acordo com 

o previsto no n.º 3 do art.º 27 do Regulamento de Obras e Trabalhos 

no Subsolo do Domínio Público Municipal e n.º 5 do art.º 5412 do RJUE, 

delibere libertar o remanescente do valor da caução, referente aos 

trabalhos de instalação de rede de Distribuição de televisão por Cabo, 

orçados no valor de € 239,25 (duzentos e trinta e nove euros e vinte 

e cinco cêntimos).--------------------------------------------------- 

Alcançado tal desiderato, dever-se-á comunicar ao Banco Santander 

Totta, que o remanescente da garantia bancaria n.º 962300488011270, 

no valor de € 239,25 (duzentos e trinta e nove euros e vinte e cinco 

cêntimos, poderá ser libertada, de acordo com o previsto no n.º5 do 

art.º 54 do RJUE.---------------------------------------------------- 

                                                           
11 2 — A recepção é precedida de vistoria, a realizar por uma comissão, 

da qual fazem parte o interessado ou um seu representante e, pelo 

menos, dois representantes da câmara municipal.---------------------- 
12 4 — O montante da caução deve ser: ------------------------------- 

a) Reforçado, precedendo deliberação fundamentada da câmara municipal, 

tendo em atenção a correcção do valor dos trabalhos por aplicação das 

regras legais e regulamentares relativas a revisões de preços dos 

contratos de empreitada de obras públicas, quando se mostre 

insuficiente para garantir a conclusão dos trabalhos, em caso de 

prorrogação do prazo de conclusão ou em consequência de acentuada 

subida no custo dos materiais ou de salários; ----------------------- 

b) Reduzido, nos mesmos termos, em conformidade como andamento dos 

trabalhos a requerimento do interessado, que deve ser decidido no 

prazo de 15 dias. --------------------------------------------------- 

5 — O conjunto das reduções efectuadas ao abrigo do disposto na alínea 

b) do número anterior não pode ultrapassar 90 % do montante inicial 

da caução, sendo o remanescente libertado com a recepção definitiva 

das obras de urbanização.-------------------------------------------- 
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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 28.08.2015:--------------- 

Visto. Atento o teor da presente informação, sou a propor que 

superiormente seja adoptada decisão administrativa no sentido da 

libertação da caução referida no penúltimo parágrafo deste documento.- 

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

DELGADO, DE 2015.08.31. ---------------------------------------------  

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA 

PENAS, DATADO DE 31.08.2014.----------------------------------------- 

Á Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.10. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO A HABITAÇÃO, COMÉRCIO E 

SERVIÇOS, PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA – JOSÉ FERNANDO BATISTA ALVES – 

AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO 

DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ARQ.ª DORA 

VIDEIRA DE 07.08.2015. --------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Introdução------------------------------------------------------- 
O requerente acima referido na qualidade de procurador de Maria Teresa 

Anes Alves e marido Manuel António Fernandes Ribeiro, apresentou 

pedido de Informação Prévia referente à construção de um edifício de 

habitação, comércio e serviços, sito na Avenida Pedro Álvares Cabral, 

freguesia de Sta. Maria Maior em Chaves;----------------------------- 

2. Antecedentes/ Consulta a Entidades Externas----------------------- 
2.1.1 Sobre o terreno, que se desenvolve em duas áreas distintas, 
impendem servidões em relação às concessões hidrominerais e ao domínio 

público hídrico, pelo que nos termos do artigo 15.º em articulação com 

o artigo 13.º-B do DL 136/2014 de 09/09, foram promovidas as consultas 

prévias à Direção Geral de Energia e Geologia e à ARH Norte – Agência 

Portuguesa do Ambiente, e a CCDRn;----------------------------------- 

3. Enquadramento da Pretensão---------------------------------------- 

3.1 Instrumentos de planeamento em vigor – PDM----------------------- 
3.1.1 De acordo com extrato da planta nº 34A do Plano Diretor Municipal, 
o terreno localiza-se em classe 1 – Espaços Urbanos e Urbanizáveis, 

categoria 1.1 – cidade de Chaves, abrangido na presente data pelo 

estabelecimento de Medidas Preventivas por motivo de revisão do PDM; 

3.1.2 Considerando que de acordo com a publicação em Diário da 

República, de 04 de Junho de 2014, das medidas preventivas 

estabelecidas por motivo da revisão do PDM de Chaves, no seu artigo 

6.º13 são suspensas durante a sua vigência, as disposições 

                                                           

Diário da República, 2.ª série — N.º 107 — 4 de junho de 2014-------- 

MUNICÍPIO DE CHAVES-------------------------------------------------- 

Aviso n.º 6779/2014-------------------------------------------------- 

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 1.3 — vila de Vidago. 
13 Artigo 6.º-------------------------------------------------------- 
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regulamentares do PDM relativas ao artigo 18.º, as alíneas a), b) e 

c) do n.º 2 do artigo 19.º, e às alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 

22.º, e artigo 73.º;------------------------------------------------- 

3.1.3 De acordo com o texto que serve de apoio à gestão urbanística 
por motivo de revisão do PDM, o terreno do requerente encontra-se em 

Espaço Urbano Consolidado, a que se refere o artigo 2.1 do referido 

texto14; ------------------------------------------------------------ 

                                                           

Disposições regulamentares do PDM suspensas durante a vigência das 

Medidas Preventivas------------------------------------------------- 

Nas áreas territoriais delimitadas na planta anexa, sobre as quais se 

projeta o estabelecimento de Medidas Preventivas, são suspensas as 

seguintes disposições regulamentares do PDM:------------------------- 

a) Artigo 18.º — Construção avulsa;---------------------------------- 

b) Alíneas a), b) e c) do n.º 2 do Artigo 19.º — Regras de 

edificabilidade;---------------------------------------------------- 

c) No 1 do Artigo 20.º — Operações de loteamento urbano;------------- 

d) Alíneas a) e b) do n.º 1 do Artigo 22.º — Edificabilidade Máxima; 

e) Nos 2, 3 e 4 do Artigo 24.º — Áreas disciplinadas por projetos de 

ordenamento urbanístico;-------------------------------------------- 

f) Artigo 26.º — Alinhamentos das edificações e dos muros de vedação; 

g) Artigo 73.º — Regime Transitório.--------------------------------- 
14 PROPOSTA 01/DOTDU-MP/06-2014 ------------------------------------- 

REGRAS DE APOIO À GESTÃO URBANÍSTICA DAS ÁREAS ABRANGIDAS POR MEDIDAS 

PREVENTIVAS ESTABELECIDAS POR MOTIVO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR 

MUNICIPAL DE CHAVES-------------------------------------------------- 

2. Das áreas designadas por A - Espaços urbanos consolidados: ------- 

2.1 Nas áreas assinaladas na planta anexa como A - Espaços urbanos 

consolidados, as operações urbanísticas ficam sujeitas às seguintes 

regras e parâmetros de edificabilidade: ----------------------------- 

a) A altura máxima admissível para as edificações será estabelecida 

em função dos contextos urbanísticos de proximidade que lhe possam 

servir de referência para melhor enquadramento na morfologia urbana 

existente ou prevista, podendo a mesma corresponder: ---------------- 

i) À média existente no quarteirão onde se insira a operação 

urbanística em causa, com limite máximo de 6 pisos acima da cota de 

soleira no caso de Chaves e de 4 pisos acima da cota de soleira no 

caso de Vidago, podendo ser imposta uma altura específica em situações 

de enquadramento com a envolvente imediata; ------------------------- 

ii) À altura mais frequente das fachadas da frente edificada do lado 

do arruamento onde se integra a nova edificação, no troço de rua 

compreendido entre as duas transversais mais próximas, para um e para 

outro lado do terreno objeto de intervenção urbanística.-------------  

b) Os afastamentos serão os considerados adequados em função da morfo-

tipologia existente na envolvente imediata, podendo ser impostos 

afastamentos específicos, estabelecidos em estudos que enquadrem a 

operação urbanística; ----------------------------------------------- 

c) Os alinhamentos e os recuos serão os considerados adequados face 

ao tipo de via pública com a qual confrontam, podendo ser impostos 

alinhamentos e recuos específicos, estabelecidos em estudos que 

enquadrem a operação urbanística; ----------------------------------- 

d) O Índice de utilização do solo (Iu) será calculado tendo por base 

o índice dominante na área envolvente, correspondente ao quarteirão 

onde se insere a operação urbanística sujeita a controlo prévio, com 

o limite máximo de 1,2 no caso de Chaves e 1,0 no caso de Vidago, o 

qual poderá ser admitido, com prejuízo do índice dominante na área 
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4. Análise do pedido/ Parecer---------------------------------------- 

4.1 Instrução do Processo-------------------------------------------- 
O pedido formulado enquadra-se no artigo 14.º do DL 136/2014 de 09/09 

– Informação Prévia e encontra-se instruído com:--------------------- 

 Requerimento de instrução-------------------------------------- 

 Documento comprovativo da titularidade - certidão da CRPredial- 

 Caderneta predial --------------------------------------------- 

 Fotocópia simples da Procuração passada a favor de José Fernandes 

Batista Alves------------------------------------------------------- 

 Fotocópia de Alvará a autorizar a construção, emitida pela DRAOT-

Norte, válida até 2011/04/18 (já caducada)--------------------------- 

 Termos de responsabilidade do Autor dos projetos de arquitetura 

e arranjos exteriores------------------------------------------------ 

 Termo de responsabilidade do Autor do Plano de Acessibilidades- 

 Certidão da Ordem dos Arquitetos------------------------------- 

 Estimativa orçamental------------------------------------------ 

 Memória descritiva e justificativa referente ao PIP------------ 

 Extratos das Plantas de localização e enquadramento ----------- 

 Levantamento topográfico--------------------------------------- 

 Declaração de conformidade com os elementos cadastrais--------- 

 Peças desenhadas – planta implantação e perfis----------------- 

 CD ------------------------------------------------------------ 

4.2 A CCDRn e Direção Geral de Energia e Geologia emitiram competentes 
pareceres favoráveis condicionados 15 cujas cópias deverão ser 

fornecidas ao requerente;-------------------------------------------- 

4.3 Da análise do pedido formulado, são definidos no PIP, os 

seguintes parâmetros urbanísticos:----------------------------------- 

 Área do terreno – 1.300,00m2 conforme descrito na certidão da 

Conservatória do Registo Predial (1.286,00m2 conforme levantamento 

topográfico) ------------------------------------------------------- 

 Área de implantação – 355,00m2---------------------------------- 

 Área total de construção – 1.497,00m2--------------------------- 

 Área de construção p/ efeitos de Ic – 1.142,00m2---------------- 

 N.º pisos – 4 acima cota soleira + 1 abaixo cota soleira------- 

 Ic – 0,878m2/m2------------------------------------------------- 

 Lugares de estacionamento – 23 (11 interiores, 12 exteriores)-- 

 Índice Volumétrico – 4.116,75m3--------------------------------- 

 Altura da edificação – 13,50m---------------------------------- 

 Tipologia da edificação – habitação coletiva, comércio e/ou 

serviços ----------------------------------------------------------- 

 Áreas de cedência destinadas a passeios e estacionamento na 

frente da parcela – 277,58m2----------------------------------------- 

4.4 O pedido formulado prevê a continuidade da frente urbana do local 
onde se insere, garantindo o alinhamento pelo edifício da “Toyota”, 

propondo, à semelhança do edifício a poente, uma solução em galeria 

para o piso 1 destinado a comércio e/ou serviços;-------------------- 

                                                           

envolvente, sempre que tal se revele necessário em razão da morfo-

tipologia urbana existente ou prevista; ----------------------------- 
15 N/Requerimento 1044/15 de 09/07/2915------------------------------ 

N/ Requerimento 1045/15 de 09/07/2915-------------------------------- 

N/ Requerimento 1036/15 de 07/07/2915-------------------------------- 
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4.5 Sobre o terreno ora em apreciação, já tinha decorrido um processo 
com o n.º58/01, entretanto indeferido, sobre o qual recaiu um parecer 

técnico da então Divisão de Ordenamento do Território datado de 

27/01/2010;--------------------------------------------------------- 

4.6 Da análise do pedido cumpre-me informar, pese embora os pareceres 
exteriores emitidos, que existem questões que impedem o deferimento 

do pedido;---------------------------------------------------------- 

4.7 Dada a área onde se localiza o terreno, e conforme já referido, a 
edificação torna-se inviável pelas razões a seguir descritas, tendo 

por base o referido no Anexo I a que corresponde a PROPOSTA 01/DOTDU-

MP/06-2014 - REGRAS DE APOIO À GESTÃO URBANÍSTICA DAS ÁREAS ABRANGIDAS 

POR MEDIDAS PREVENTIVAS ESTABELECIDAS POR MOTIVO DE REVISÃO DO PLANO 

DIRETOR MUNICIPAL DE CHAVES:----------------------------------------- 

“4. Das áreas designadas por C - Espaços de uso especial ------------ 

4.1 As áreas assinaladas nas plantas anexas como C - Espaços de uso 

especial são especificamente reservadas/destinadas à localização de 

equipamentos públicos ou a salvaguarda de espaços livres de proteção 

e enquadramento de elementos naturais, pelo que ficarão proibidas 

todas as ações que ponham em causa a sua realização, de acordo com a 

alínea f), do nº 1 do artigo 3º do Texto das Medidas Preventivas.----  

4.2 Para além dos espaços assinalados nas plantas anexas são igualmente 

considerados espaços de uso especial, todas as margens das linhas de 

água, relativamente às quais podem ser impostas limitações de uso e 

ocupação do solo, numa faixa até 50 metros, a contar da respetiva 

margem, com vista a salvaguardar espaços a integrar na estrutura 

ecológica municipal, ficando as operações urbanísticas condicionadas 

à prévia elaboração de um estudo de integração paisagística da linha 

de água em causa. --------------------------------------------------- 

4.8 Face ao pedido formulado cumpre informar que neste contexto estes 
Serviços Técnicos entendem que, nos termos do estatuído nas Medidas 

Preventivas por motivo da revisão do PDM de Chaves, no texto que serve 

de apoio às regras de gestão urbanística, não poderá ser admitida a 

proposta apresentada por violar as alíneas a), d) e e) do n.º1 do 

artigo 3.º do Aviso n. 6779/2014 de 04/0616;------------------------- 

                                                           
16Artigo3.º --------------------------------------------------------- 

Âmbito material ----------------------------------------------------- 

1―As Medidas Preventivas consistem na proibição das ações que não 

concorram para a prossecução dos objetivos subjacentes à revisão do 

PDM estabelecidos no artigo 1.º, no que respeita às áreas urbanas de 

Chaves e de Vidago, ou sejam contraditórias com as opções fundamentais 

dos estudos de revisão em curso para as referidas áreas, considerando-

se motivo de indeferimento de toda e qualquer operação urbanística 

quando a mesma: ----------------------------------------------------- 

a) Ponha em causa – pelo seu programa, linguagem arquitetónica ou parâmetros 

de edificabilidade – a qualidade do tecido urbano envolvente e a valorização 

do património natural ou edificado;-------  

b) Introduza sobrecargas excessivas nos sistemas e redes de 

infraestruturas existentes ou previstas; ---------------------------- 

c) Produza interferências no modelo de acessibilidade e de mobilidade 

prosseguido pelo município; ----------------------------------------- 

d) Seja suscetível de produzir efeitos significativos no ambiente;---  

e) Não favoreça a qualificação do espaço público, seja pela relação 

funcional e arquitetónica proposta, seja pela inviabilização de 

intenções municipais de requalificação ou de ampliação desse mesmo 

espaço; ------------------------------------------------------------ 
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5. Proposta de decisão----------------------------------------------- 

5.1 Considerando que o pedido formulado se enquadra nas razões de 

indeferimento estabelecidas nas disposições do texto das medidas 

preventivas estabelecidas por motivo da revisão do PDM de Chaves nos 

espaços urbanos e urbanizáveis da classe 1, categoria 1.1 – cidade de 

Chaves, n.º1 do artigo 3º; do Aviso n. 6779/2014 de 04/06;----------- 

5.2 Face ao descrito anteriormente e de acordo com o descrito no n.º4 
do artigo 16.º em articulação com a alínea a) do n.º1 do artigo 24.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado 

pelo DL 136/2014 de 09/09, estes Serviços entendem emitir parecer 

desfavorável ao pedido de Informação Prévia formulado através de 

requerimento n.º 1044/15 de 09/07/2015, por violar as medidas 

preventivas;-------------------------------------------------------- 

5.3 Nos termos do n.º2 do artigo 16.º do supra referido diploma legal, 
os pareceres das entidades exteriores ao Município, deverão ser 

apensos à presente informação para conhecimento do requerente;------- 

De acordo com o articulado nos artigos 100.º, 122.º e 123.º do CPA, a 

que se refere a audiência dos interessados, deverá o requerente para 

o efeito, ser notificado para vir ao processo, por escrito, no prazo 

de dez dias, dizer o que se lhe oferecer, sobre o assunto------------ 

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

DESPACHO DA TÉCNICA SUPERIOR ARQª ANA ISABEL AUGUSTO, NA AUSÊNCIA DO 

CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, DE 31.08.2015:- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Neste sentido, sou a propor que superiormente seja adotada decisão 

administrativa de concordância com o parecer desfavorável 

consubstanciado na mesma.-------------------------------------------- 

À consideração do Diretor de Departamento de Coordenação Geral.------ 

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

DELGADO, DE 2015.08.31. ---------------------------------------------  

Visto. Concordo com o teor da informação técnica em causa, a qual 

merece o meu acolhimento. Assim, em face do sentido desfavorável 

preconizado relativamente ao pedido de informação prévia em 

apreciação, deverá tal sentido de decisão ser sujeito, nos termos do 

CPA à audiência dos interessados, sendo o interessado, para o efeito, 

notificado para vir ao processo, por escrito, no prazo máximo de 10 

dias, vir dizer o que se lhe oferecer, sobre o assunto. À Consideração 

Superior. ---------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA 

PENAS, DATADO DE 31.08.2014.----------------------------------------- 

Á Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.11. TURISMO EM ESPAÇO RURAL – CASA DE CAMPO, PEDIDO DE CERTIDÃO DE 

INTERESSE MUNICIPAL – CRISTINA MARIA FERREIRA PEREIRA DE CARVALHO – 

RUA DA CRUZ E RUA DA PIPA, FREGUESIA DE OURA – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO 

                                                           

f) Ponha em causa a realização de rede viária estruturante, a 

localização de equipamentos públicos ou a salvaguarda de espaços 

livres de proteção e enquadramento de elementos naturais, conjuntos 

edificados ou imóveis de interesse público. ------------------------- 
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DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ARQ.ª DORA VIDEIRA DE 

03.07.2015. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Introdução----------------------------------------------------- 

A requerente acima referida na qualidade de proprietária, solicitou 

emissão de Certidão de Interesse Municipal referente ao empreendimento 

de turismo no espaço rural, sito na Rua da Cruz e Rua da Pipa, freguesia 

de Oura, em Chaves, “ (…) a fim de poder provar a isenção da taxa de 

IMT”; --------------------------------------------------------------- 

2. Antecedentes--------------------------------------------------- 

2.1. Compulsado o processo administrativo supra, verificou-se que em 
06/11/2012 tinha sido já solicitado o reconhecimento de Interesse 

Municipal para o desenvolvimento Local para efeitos fiscais e 

turísticos;--------------------------------------------------------- 

2.2. Face ao então solicitado foi proferida informação técnica, em 
07/11/2012, pelos Serviços da DGUT e presente em reunião do Executivo 

Municipal do dia 12/11/2012, conforme folhas 473 a 478 constantes no 

processo administrativo;-------------------------------------------- 

3. Parecer/Proposta----------------------------------------------- 

3.1. Considerando que face ao agora solicitado: Emissão de Certidão 
de Interesse Municipal, já tinha sido proferida informação técnica no 

sentido poder ser reconhecido de interesse municipal para fins fiscais 

e turísticos o empreendimento de turismo no espaço rural, sito na Rua 

da Cruz e Rua da Pipa, freguesia de Oura, em Chaves pelas razões então 

expostas;----------------------------------------------------------- 

3.2. Considerando que o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade 
concordar com a informação técnica;---------------------------------- 

3.3. Considerando que na presente data, estes Serviços Técnicos 

entendem que se continuam a manter os pressupostos e condições que 

levaram à aprovação do então pedido;--------------------------------- 

Face ao descrito, sou a propor que se emita a Certidão solicitada nos 

precisos termos da presente informação, tendo também por base a 

anterior informação técnica de 07/11/2012.--------------------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 28.08.2015:--------------- 

Tendo em linha de conta que foi esclarecida a dúvida suscitada pelo 

Sr. Diretor de Departamento de Coordenação Geral quanto à questão de 

se apurar se havia ou não sido emitida a primeira certidão solicitada 

pelo requerente, uma vez que, após devida consulta ao respetivo 

processo, se comprova que a mesma não foi, de facto, emitida, devolva-

se o presente processo ao referido dirigente para competente despacho 

no âmbito da informação n.º 110/SCOU/15.----------------------------- 

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

DELGADO, DE 2015.08.31. ---------------------------------------------  

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA 

PENAS, DATADO DE 31.08.2014.----------------------------------------- 

Á Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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3.12. RECONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ESTABELECIMENTO 

DE ALOJAMENTO LOCAL- INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE SALVAGUARDA DO CENTRO 

HISTÓRICO, DA ARQ. SOFIA TENREIRO ATAÍDE DA COSTA GOMES DE 31.08.2015.- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A requerente, na qualidade de arrendatária, solicita sob requerimento 

n.º 1196/15, referente ao processo n.º 807/13, emissão de uma 

declaração como o imóvel é de interesse municipal para o turismo e da 

importância deste projeto de investimento na estratégia de regeneração 

urbana promovida pela autarquia (o edifício encontra-se na ARU do 

centro histórico de Chaves).----------------------------------------- 

1.1. LOCALIZAÇÃO---------------------------------------------------- 

De acordo com Certidão da Conservatória do Registo Predial de Chaves, 

n.º 2486/20090813, inscrito na matriz com o artigo urbano n.º 1778, o 

prédio urbano é situado na Rua dos Açougues n.º 15, freguesia de Santa 

Maria Maior, concelho de Chaves, dentro da Área da Delimitação da Área 

de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves.---------------- 

1.2. ANTECEDENTES--------------------------------------------------- 

1.2.1. O processo teve início a 2013/11/20, e foi objeto de um primeiro 

indeferimento, por parte dos nossos serviços, com base no artigo 65.º 

do REGEU (insuficiência de pé-direito nas unidades de alojamento), 

contendo parecer favorável condicionado por parte da DRCN, à 

reformulação das águas furtadas propostas pela requerente, solicitando 

que o mesmo fosse retificado, transcrevo o parecer:”… considera-se a 

proposta de intervenção na cobertura, afigura-se demasiado impactante 

e descaracterizando a imagem arquitetónica do edifício pré-existente”, 

pelo que deverá ser eliminado, mantendo-se a configuração original do 

telhado, indeferido por despacho de 2014/06/12;---------------------- 

1.2.2. A requerente apresentou aditamento ao projeto de arquitetura, 

dando resposta nos termos dos pareceres a cima citados, obtendo a 

aprovação do projeto de arquitetura, por despacho de 2015/01/08, 

retirando o volume da cobertura considerado demasiado impactante 

(retirando neste processo duas unidades de habitação);--------------- 

1.2.3. Solicitou o averbamento do processo 807/13, uma vez que para 

pedir apoio ao abrigo do protocolo do programa Portugal 2020, este 

impõe que o processo esteja em nome do investidor. A requerente 

apresentou contrato de arrendamento não habitacional a termo certo com 

autorização dos proprietários para efetuar as obras com vista à 

instalação do alojamento Local, documento comprovativo que lhe confere 

a faculdade de realização da operação urbanística, aprovado por 

despacho de 2015/07/13;---------------------------------------------- 

1.2.4. Solicitou a prorrogação do prazo, para apresentação de projetos 

de especialidades por se estar à espera de saber o resultado do 

financiamento dos apoios financeiros ao abrigo do Portugal 2020, 

aprovado por despacho de 2015/07/17.---------------------------------  

2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO---------------------------------------- 

2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO DA REABILITAÇÃO URBANA--------- 

2.1.1. De acordo com extrato da planta de localização, o prédio em 

análise encontra-se dentro da Delimitação da Área de Reabilitação 

Urbana do Centro Histórico de Chaves, que foi publicada de acordo com 

o artigo 13.º do Regime Jurídico de Reabilitação Urbana (REJU);------ 

2.1.2. O município numa estratégia de promover a reabilitação urbana 

para o centro histórico de Chaves, aprovou a Delimitação da Área de 

Reabilitação Urbana (ARU), por deliberação do órgão executivo 

camarário tomada em reunião ordinária realizada no dia 21 de janeiro 

de 2013, devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em 
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sua sessão ordinária realizada no dia 27 de fevereiro de 2013, na qual 

foi aprovada por unanimidade, e posteriormente publicada em Diário da 

República, 2.ª série, n.º 67, de 5 de abril de 2013, com a 

fundamentação constante nos Programas de Estratégia de Reabilitação 

Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan.------------------- 

2.2. ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL------------ 

2.2.1. De acordo com extrato da planta de ordenamento nº 34A do Plano 

Diretor Municipal (PDM), o prédio em análise encontra-se em classe 1 

– Espaços Urbanos e Urbanizáveis, categoria 1.1 – Cidade de Chaves;-- 

2.2.2. Servidão administrativa da “Zona de proteção ao Castelo de 

Chaves, incluindo os restos de muralhas militares existentes na cidade 

e os Fortes de São Neutel e São Francisco”, M.N., Decreto n.º 28536 

de 22 de março de 1938;---------------------------------------------- 

2.2.3. Pela análise do processo, segundo a sua localização, o imóvel 

está integrado na área de proteção constante do anexo n.º 3, disposto 

no ponto n.º 1 do artigo 64.º do Regulamento do PDM o terreno objeto 

do pedido encontra-se inserido na área de proteção prevista no ponto 

3 do mesmo artigo.--------------------------------------------------- 

2.3. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO DE EMPRENDIMENTOS TURISTICOS--- 

2.3.1. A utilização solicitada enquadra-se na tipologia definida no 

ponto 1, do artigo 3.º do Regime Jurídico da Instalação, Exploração e 

Funcionamento dos Empreendimentos Turísticos, Decreto-Lei n.º 39/2008 

de 7 de março alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 228/2009 de 

14 de setembro;------------------------------------------------------ 

2.3.2. Portaria n.º 517/2008 de 25 de junho, alterada pela declaração 

de retificação n.º 45/2008 de 22 de agosto e pela portaria 138/2012 

de 14 de maio, estabelece os requisitos mínimos a observar pelos 

estabelecimentos de alojamento local;-------------------------------- 

2.3.3. Decreto-lei n.º 163/2006 de 8 de agosto que define as condições 

de acessibilidade a satisfazer no projeto e na construção de espaços 

públicos, equipamentos coletivos e edifícios públicos e 

habitacionais.------------------------------------------------------ 

3. CONSIDERAÇÕES DO PARECER--------------------------------------- 

3.1. Ao aprovar a delimitação da ARU do centro histórico de Chaves, o 

município habilitou os proprietários de prédios urbanos (ou frações 

de prédios urbanos) a usufruir de uma discriminação positiva para quem 

promova a reabilitação de imóveis situados dentro da referida área;-- 

3.2. Refira-se que se entende por reabilitação urbana o processo de 

transformação do solo urbanizado, compreendendo a execução de obras 

de construção, reconstrução, alteração, ampliação, demolição e 

conservação de edifícios, tal como definidas no Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação, com o objetivo de melhorar as condições 

de uso, conservando o seu carácter fundamental, bem como o conjunto 

de operações urbanísticas que visem a recuperação de zonas históricas 

e de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística, sendo 

tal reabilitação certificada pela câmara municipal;------------------ 

3.3. O prédio urbano inscrito na matriz com o n.º 1835,se encontra na 

área de reabilitação urbana por deliberação do órgão executivo 

camarário tomada em reunião ordinária realizada no dia 21 de janeiro 

de 2013, devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em 

sua sessão ordinária realizada no dia 27 de fevereiro de 2013, na qual 

foi aprovada por unanimidade e publicada em Diário da República, 2.ª 

série, n.º 67, de 5 de abril de 2013;-------------------------------- 

3.4. O processo foi avaliado com fundamentação nas disposições 

conjugadas da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, do Decreto-Lei n.º 

555/99 de 16 de dezembro alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

136/2014 de 9 de setembro, conjugado com Decreto-Lei n.º 39/2008 de 7 
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de março alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 228/2009 de 14 

de setembro;-------------------------------------------------------- 

3.5. Neste processo a requerente reformulou o projeto de acordo com o 

parecer do município, tendo alterado o projeto com 7 (sete) quartos, 

passando a ficar com 5 (cinco) por questões de interesse patrimonial 

do imóvel, o que condicionava a ampliação do edifício e por 

consequência de mais unidades de alojamento;------------------------- 

3.6. A declaração solicitada justifica-se pela intenção da requerente 

querer efetuar as respetivas obras, pelos instrumentos financeiros a 

apresentar ao Turismo de Portugal na candidatura ao sistema de 

incentivo inovação produtiva no âmbito do Portugal 2020 e o Turismo 

de Portugal pedir um mínimo de 6 (seis) quartos, para viabilizar a 

candidatura, cuja única explicação do não cumprimento, no caso em 

concreto se deve a questões de valor patrimonial.-------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO-------------------------------------------- 

Face ao exposto proponho a emissão da declaração de localização do 

imóvel em Área de Reabilitação Urbana, com projeto de arquitetura 

aprovado por despacho de 2015-01-08, atestando o interesse municipal 

do edifício numa estratégia de regeneração urbana promovida pela 

autarquia e na importância deste projeto de investimento, de acordo 

com os objetivos previstos no Masterplan, para efeitos da candidatura 

ao sistema de incentivo inovação produtiva mo âmbito do Portugal 2020;- 

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DE 

01.09.2015---------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA 

PENAS, DATADO DE 01.09.2014.----------------------------------------- 

Á Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

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

Regista-se a entrada, na sala, do Vereador do Partido Socialista, 

Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo, retomando a sua 

participação na presente reunião, quando eram 11:00 horas. ---------- 

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

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. MUSEU DAS TERMAS ROMANAS DE CHAVES – REPROGRAMAÇÃO DE TRABALHOS.- 

Foi presente a informação nº 213/2015, 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, n.º 132 de 10 de Julho de 2012, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Museu das Termas Romanas 

de Chaves”.--------------------------------------------------------- 
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2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 1 de Outubro de 2012, o Município de Chaves adjudicou 

à empresa “Costa & Carreira, Lda.”, a execução da referida empreitada.- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, outorgado 

perante o oficial público da Autarquia em 5 de Novembro de 2012.----- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 1.800.000,00€ (Um milhão e 

oitocentos e mil euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em 

vigor.-------------------------------------------------------------- 

5. Prazo de execução da obra, 365 dias.---------------------------- 

6.  O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, do dia 4 de Fevereiro de 2013, tendo o empreiteiro 

tomado conhecimento em 11 de Fevereiro de 2013.---------------------- 

7. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 18 de Fevereiro de 2013.--------------------------------- 

8. O adjudicatário vem, através de correio eletrónico do dia 28 e 

agosto de 2015, solicitar prorrogação de prazo de execução da 

empreitada, até 30 de setembro de 2015, alegando atrasos provocados 

pela reformulação do projeto.---------------------------------------- 

9. Anexado ao referido pedido, vem novo plano de trabalhos, memória 

descritiva e plano de pagamentos.------------------------------------ 

II – Fundamentação--------------------------------------------------- 

1. Feita a analise dos argumentos apresentados pelo adjudicatário, 

conclui-se que de facto existem atrasos provocados pela reformulação 

do projeto, no entanto verifica-se também a existência de atrasos na 

montagem dos painéis pré fabricados de betão.------------------------ 

2. A Direção Regional da Cultura do Norte considerou que as “Termas 

Romanas Medicinais de Chaves constituem um dos exemplares melhores 

preservados em toda a Europa, salientando-se não só pela apreciável 

dimensão que apresenta, a complexidade do seu programa funcional, mas 

também pelo excecional estado de conservação das estruturas 

construídas que o compõem”.------------------------------------------ 

3. Durante os trabalhos de escavação arqueológica, emitiu parecer 

referindo que “face à importância científica e patrimonial do conjunto 

de estruturas arqueológicas agora exumadas, deverão ser suspensas as 

obras na área em causa e proceder-se à elaboração de nova proposta 

projetual que permita preservar as totalidades das estruturas 

arqueológicas pertencentes às Termas Romanas de Chaves”. ------------ 

4. Neste sentido, o projeto inicial foi alterado adaptando-o às novas 

estruturas arqueológicas encontradas.-------------------------------- 

5. A obra deveria estar concluída até ao dia 31 de agosto de 2015.- 

6. Nesta data desenvolvem-se os trabalhos de pavimentação final da 

laje da praça e início da colocação dos painéis exteriores em betão 

prefabricados.------------------------------------------------------ 

7. Existiram ainda atrasos na fabricação dos referidos painéis 

prefabricados de betão previstos para o revestimento exterior do 

edifício. Após a sua aprovação final por parte do projetista em finais 

do mês de Maio, previu-se que a sua colocação fosse iniciada durante 

o mês de Julho, dado que os mesmos seriam executados especificamente 

para o Museu das Termas Romanas de Chaves, no entanto verificou-se que 

o início da sua montagem foi apenas no início do mês de agosto. ----- 

8. Considerando que a reformulação do projeto impossibilitou prever 

a duração exata dos trabalhos, propõe o adjudicatário que o prazo 

contratual seja reprogramado até 30 de setembro de 2015. ------------ 

III – Da Proposta---------------------------------------------------- 
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1. Face ao exposto e salvo melhor opinião, considerando que sem 

reprogramar o prazo de execução da obra, se torna impraticável a 

entidade executante concluir a mesma, em coerência com as razões de 

fato em cima enunciadas, propõe-se ao Órgão Executivo aceitar a 

reprogramação de trabalhos proposta, nos termos da alínea c) do artigo 

302.º do Código dos Contratos Públicos, atinente ao compromisso 

assumido pela entidade executante, que se responsabiliza em concluir 

a obra até 30 de setembro do corrente ano, cumprindo na íntegra a 

reprogramação apresentada.------------------------------------------ 

2. Com a aprovação da presente reprogramação de trabalhos, não haverá 

direito a qualquer acréscimo do valor da revisão de preços em relação 

ao prazo contratado.------------------------------------------------- 

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

Chaves, 28 de agosto de 2015----------------------------------------- 

O Técnico----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Anexos: Pedido de prorrogação de prazo, memória descritiva e plano de 

trabalhos.---------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS Eng.ª AMÉLIA RODRIGUES, 

DE 2015.08.31. ------------------------------------------------------ 

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 2015.08.31. ---------------------------------------------  

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO 

CABELEIRA DE 2015.08.31. -------------------------------------------- 

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

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

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

Vereadora do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula Cristina Barros 

Teixeira Santos, tendo tecido, sobre o mesmo, os seguintes 

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

1 – O facto de terem sido encontrados vestígios arqueológicos valiosos, 

na zona da cidade, junto ao Arrabalde, deveria ter determinado a 

elaboração de um programa, sobre a descoberta e preservação de tais 

achados. ----------------------------------------------------------- 

2 – Esta descoberta valiosa não poderá nunca justificar a execução de 

uma obra pública que vem, sistematicamente, prejudicando a dinâmica 

económica de tal zona da cidade. ------------------------------------ 

3 – Os atrasos associados à execução da empreitada são manifestamente 

prejudiciais para o interesse público, privando os cidadãos da fruição 

adequada, de tal espaço público, e prejudicando os comerciantes 

instalados na zona de intervenção da própria obra. ------------------ 

4 – A solução urbanística encontrada é terrível, sendo certo que a 

volumetria do edifício construído prejudica, seriamente, o 

enquadramento de uma praça que era bastante soalheira. -------------- 

5 – A solução arquitetónica encontrada acaba por descaracterizar tal 

praça, de forma irreversível, e com todos os prejuízos daí decorrentes 

para a própria cidade. ---------------------------------------------- 

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

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

Eng. João Adérito Moura Moutinho, para tecer, sobre o assunto, em 

apreciação, os seguintes comentários: ------------------------------- 
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1 – Manifesta a sua concordância relativamente aos comentários 

apresentados, sobre a matéria, pela Vereadora do Partido Socialista, 

Dra. Paula Barros, particularmente, no que concerne à 

descaracterização de tal praça da cidade. --------------------------- 

2 – Tal estratégia de atuação vem marcando a gestão autárquica, dos 

últimos anos, indissociável da descaracterização de outras praças 

emblemáticas da cidade, nomeadamente, o Largo das Freiras e o Jardim 

do Bacalhau. -------------------------------------------------------- 

3 – Os atrasos registados na execução da empreitada não são 

admissíveis, prejudicando o interesse público associado à criação de 

um museu das Termas Romanas. ---------------------------------------- 

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

Em resposta às intervenções que antecedem, usou da palavra o Senhor 

Presidente da Câmara, para referir que a mais-valia dos achados 

arqueológicos descobertos, na zona do Arrabalde, é, manifestamente, 

mais relevante do que qualquer solução arquitetónica alternativa que 

pudesse ter sido adotada, tendo em vista a construção do Edifício do 

Museu das Termas Romanas. ------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a 

abstenção dos Vereadores do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula 

Cristina Barros Teixeira Santos e Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, e com o voto contra do Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Eng. João Adérito Moura Moutinho, concordar com a informação técnica 

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

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

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

António Chaves de Melo, para fundamentar a sua posição de abstenção 

atendendo ao facto da solução executada, na obra de construção do 

edifício, consagrar a existência de um corredor suspenso central, o 

qual retira o devido campo de visão aos visitantes do museu. -------- 

 

 

2- SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

 

 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AGUAS E RESIDUOS 

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

 

X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

 

1. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTAÇÕES 

ELEVATÓRIAS E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS. ARTIGO 75º 



                                                                F. 46 

                                                                  _____________________ 
 

DA LEI 82-B/2014, DE 31 DE DEZEMBRO. - RECOLHA DE AUTORIZAÇÃO PARA A 

ASSUNÇÃO DE ENCARGOS PLURIANUAIS. INFORMAÇÃO Nº175/DAR/2015. --------  

Foi presente a informação nº175/DAR/2015, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.-- 

1. JUSTIFICAÇÃO:---------------------------------------------------- 
O domínio do ambiente e o saneamento básico são atribuições dos 

municípios, de acordo com a alínea k) do ponto 2 do artigo 23.º do 

Decreto Lei n.º75 de 12 de Setembro de 2013, estando os mesmos 

incumbidos de assegurar a provisão de serviços municipais de 

abastecimento de água e de saneamento de águas residuais, conforme o 

previsto no Decreto Lei 194 de 20 de Agosto de 2009; ---------------- 

Compete ainda às Câmaras Municipais, alínea f) do ponto 1 artigo 33.º 

do Decreto Lei n.º75 de 12 de Setembro de 2013 a aprovação de programas 

de concurso e caderno de encargos, bem como a aquisição de bens e 

serviços; ---------------------------------------------------------- 

Os sistemas de águas residuais (SAR), atualmente explorados pelo 

município de Chaves são constituídos por cerca de 500km de redes de 

distribuição e emissários, 42 estações de tratamento de águas 

residuais e 21 sistemas elevatórios; -------------------------------- 

A escassez de meios humanos e materiais existentes no setor, bem como 

as imitações legislativas à aquisição e contratação, tem levado a que 

o município tenha contratualizado no exterior parte dos serviços do 

setor, reservando os recursos humanos e materiais próprios para 

assegurar a manutenção e conservação das redes existentes e ramais 

domiciliários; ----------------------------------------------------- 

Assim, desde 2008 a prestação de serviços de operação, manutenção e 

conservação de sistemas elevatórias e estações de tratamento de águas 

residuais tem vindo a ser assegurada externamente, tendo o município 

lançado mão da modalidade de concurso público internacional, para o 

efeito; ------------------------------------------------------------ 

Assim e dado que a atual prestação de serviços contratualizada com 

AMBIÁGUA – Gestão de Equipamentos de Água, S.A. termina no próximo dia 

31 de dezembro e prevendo-se que o encargo para assegurar esta 

prestação de serviços até dezembro de 2018 seja de 400.000€ 

(quatrocentos mil euros), será de toda a conveniência a abertura de 

um concurso público internacional com a vigência de 3 anos que assegure 

a continuidade da prestação de serviços até dezembro de 2018; ------- 

2. DO ENQUADRAMENTO LEGAL DO PEDIDO DE PARECER PRÉVIO:-------------- 
2.1-De acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31 de dezembro, diploma legal que aprovou o Orçamento de 

Estado para 2015, carece de parecer prévio vinculativo dos membros do 

Governo responsável pela área das finanças, exceto no caso das 

instituições do ensino superior e do Camões, I.P., nos termos e segundo 

a tramitação a regular por portaria do referido membro do Governo, a 

celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços, por 

órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 

35/2010, de 20 de junho e ulteriores alterações, e pelo Decreto Lei 

nº47/2013, de 5 de Abril, alterado pela Lei n.º66/2013 de 27 de Agosto, 

independentemente da natureza da contraparte.------------------------ 

2.2- Por sua vez, o n.º 12, da retrocitada disposição legal, esclarece 

que o parecer acima referido é da competência do órgão executivo 

municipal e depende da verificação dos requisitos previstos no n.º 6, 

da mesma norma legal, com as necessárias adaptações.----------------- 

2.3- De acordo com o disposto no n.º 6, do artigo 75º, da Lei n.º 82-
B/2014, de 31 de dezembro, o parecer previsto no número anterior 

depende da:--------------------------------------------------------- 
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a) Demonstração de que se trate da execução de trabalho não 

subordinado, para o qual se revele inconveniente o recurso a qualquer 

modalidade da relação jurídica de emprego público, bem como da 

inexistência de pessoal em situação de requalificação apto para o 

desempenho das funções sujacentes à contratação em causa, cujo 

procedimento é definido por portaria prevista nos termos do diploma 

que institui e regula o sistema de requalificação de trabalhadores em 

funções públicas;--------------------------------------------------- 

b) Confirmação de declaração de cabimento orçamental;---------------- 

c) Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31 de dezembro.------------------------------------------- 

3. DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 

CELEBRAR------------------------------------------------------------ 

3.1 É intenção do Município de Chaves celebrar um contrato de 

prestação de serviços de manutenção e conservação de estações 

elevatórias e estações de tratamento de águas residuais, para vigorar 

durante os anos de 2016,2017 e 2018 cujo objeto não é, nem 

consultadoria técnica, nem dá origem à celebração de contratos de 

tarefa e ou avença.-------------------------------------------------- 

3.2 O valor máximo estimado do contrato em causa é de 400.000,00€ 

(quatrocentos mil euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.--- 

3.3 Com vista à adjudicação do contrato de prestação de serviços em 

causa irá ser lançada mão do procedimento de “Concurso Público 

Internacional”, com base no disposto, sobre a matéria, no Código dos 

Contratos Públicos.------------------------------------------------- 

3.4 O recurso ao procedimento acima referido justifica-se pelo facto 

do Município de Chaves não possuir na presente data, recursos humanos 

e materiais, passíveis de garantir a execução dos serviços em causa.- 

3.5 Atendendo à natureza do objeto do contrato de prestação de 

serviços que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da 

execução de trabalho subordinado, em face dos pressupostos contratuais 

evidenciados e da natureza do próprio contrato. --------------------- 

3.6 Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o 

recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público 

para a execução dos serviços objeto do contrato. -------------------- 

3.7 De acordo com a declaração emitida pela unidade orgânica 

responsável, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido e que 

se anexa à presente proposta, o contrato de aquisição de serviços em 

causa tem cabimento orçamental, muito concretamente na rubrica 

020203.------------------------------------------------------------- 

3.8 Mais se informa que a prestação de serviços agora proposta não 

está sujeita à redução remuneratória, de acordo com a alínea a)do nº8, 

do artigo 75º, da Lei nº82-B/2014, de 31 de dezembro, uma vez que se 

trata de serviços essenciais, de recolha e tratamento de águas 

residuais, previstos no n.º2 do artigo 1.º da Lei n.º23 de 26 de Julho 

de 1996. ------------------------------------------------------------ 

3.9 Considerando que o contrato de prestação de serviços, em causa, 

implica a assunção de encargos plurianuais, nos termos do disposto na 

alínea c) do n.º1 do artigo 6.º da Lei n.º8/2012 de 21 de fevereiro, 

conjugado com o artigo 22.º do Decreto Lei, n.º197/99 de 8 de junho, 

a assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma 

jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua 

reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e 

financeira com os municípios e parcerias público privadas, está 

sujeita a autorização prévia da assembleia municipal. --------------- 

4. DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO---------------------------------- 
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Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima 

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que 

tome deliberação no sentido de emitir, por força do disposto no n.º 5 

e no n.º 12, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro 

(LOE 2015), parecer prévio favorável relativamente à celebração dos 

contrato de prestação de serviços de operação, manutenção e 

conservação de estações elevatórias e estações de tratamento de águas 

residuais, para vigorar durante os anos de 2016, 2017 e 2018, 

encontrando-se, no caso individual e concreto, reunidos todos os 

requisitos previstos no n.º 6, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, 

de 31 de dezembro. -------------------------------------------------- 

Caso a proposta mereça concordância favorável, tomo a liberdade de 

sugerir que a mesma seja submetida ao Orgão Deliberativo Municipal, a 

fim de autorizar a assunção dos seguintes compromissos plurianuais:-- 

 

Designação 2016 2017 2018 

Prestação de 

serviços de 

operação, manutenção 

e conservação de EE 

e ETAR 

130.000€ 135.000€ 135.000€ 

Chaves, 28 de agosto de 2015 --------------------------------------- 

O Chefe de Divisão-------------------------------------------------- 

(Engº José António T.F. Carneiro) ---------------------------------- 

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

DELGADO, DE 2015.09.01. ---------------------------------------------  

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO 

CABELEIRA DE 2015.09.01. -------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

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

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

António Chaves de Melo, para sublinhar a necessidade de aplicação de 

mais fundos que permitam melhorar a capacidade da própria rede pública, 

ou seja, é necessário encontrar novas fontes de financiamento para a 

reestruturação da rede, com todas as vantagens para o seu funcionamento 

e economicidade. ---------------------------------------------------- 

 

 

2. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIREÇÃO TÉCNICA DE EXPLORAÇÃO NA CONCESSÃO 

HIDROMINERAL E GEOTÉRMICA DE CHAVES. ARTIGO 75º, DA LEI Nº 82-B/2014, 

DE 31 DE DEZEMBRO. PROPOSTA Nº105/GAP/2015. ------------------------- 

Foi presente a informação nº175/DAR/2015, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.-- 

I – Antecedentes e justificação ------------------------------------- 

1. Considerando que a Câmara Municipal de Chaves, em sua reunião 

ordinária, realizada no dia 18 de julho de 2014, autorizou o pedido 

de parecer prévio para a celebração de contrato de prestação de 

serviços de direção técnica de exploração da concessão hidromineral e 

geotérmica de Chaves, por um ano, com a possibilidade de renovação 
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automática com um limite temporal de três anos, no valor estimado de 

39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos euros); ------------------- 

2. Considerando que, no seguimento da obtenção do referido parecer 

prévio, foi despoletado o procedimento de Ajuste Direto nº21/SC/2014, 

tendente à adjudicação da referida prestação de serviços; ----------- 

3. Considerando que, no seguimento do referido procedimento 

adjudicatório, veio a ser celebrado um contrato escrito, no dia 01 de 

setembro de 2014, com a empresa “TARH – Terra, Ambiente e Recursos 

Hídricos, Lda.”, no valor de 39.600, 00 (trinta e nove mil e seiscentos 

euros), incluindo, tal preço contratual, a execução do contrato pelo 

período de um ano com a prorrogação automática dos seus efeitos até 

ao limite de 3 anos; ----------------------------------------------- 

4. Considerando que, nos termos do disposto no nº8 do artigo 75º da 

lei nº82-B/2014 de 31 de dezembro, a prorrogação/renovação do prazo 

do presente contrato não está dispensada da emissão de parecer prévio 

a submeter ao órgão executivo municipal; ---------------------------- 

5. Considerando que a prorrogação/renovação do presente contrato está 

sujeita a redução remuneratória, nos termos do disposto no nº1 do 

artigo 75º da lei nº82-B/2014 de 31 de dezembro, conjugado com a alínea 

c) do nº1 do artigo 2º da lei nº75/2014 de 12 de setembro, 

consubstanciada na redução correspondente ao valor de 10% do preço 

contratual tendo por referência a execução financeira do contrato pelo 

período de um ano, correspondente, precisamente, ao período da sua 

renovação/prorrogação; --------------------------------------------- 

6. Considerando que, dando cumprimento a tal mecanismo de redução 

remuneratória, o valor da redução que deverá incidir, no período 

compreendido entre 01/09/2015, data do términus do contrato inicial, 

sem prorrogação dos seus efeitos, e 01/09/2016 é de € 1.056,00. ----- 

II – Da proposta em sentido estrito --------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima 

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao Executivo Municipal que 

adote deliberação no sentido de: ------------------------------------ 

a) Prorrogar, por mais um ano, com efeitos retroativos a 01 de 

setembro de 2015, o contrato celebrado com a empresa “TARH – Terra, 

Ambiente e Recursos Hídricos, Lda.”, com o preço contratual de € 

39.600,00, correspondente aos três anos de duração do contrato; ----- 

b) Ser obtido, para o efeito, de acordo com o disposto na lei nº82-

B/2014 de 31 de dezembro o respetivo parecer prévio legalmente exigido, 

em vista à prorrogação/renovação do contrato, nos termos indicados na 

aliena anterior; ---------------------------------------------------- 

c) Simultaneamente, caso venha a ser concedido tal parecer prévio, o 

contrato objeto de prorrogação do prazo contratual inicialmente 

estabelecido, deverá ser sujeito, nos termos legais, a redução 

remuneratória nos termos do disposto nos pontos 5 e 6. do capítulo 

anterior; ---------------------------------------------------------- 

d) Considerando que a decisão enunciada na alínea anterior irá 

determinar a redução remuneratória de 10% sobre o preço contratual 

anual, no valor de 1.056,00 (mil e cinquenta e seis euros), nos termos 

do disposto no nº1 do artigo 75º da lei nº82-B/2014 de 31 de dezembro, 

conjugado com a alínea c) do nº1 do artigo 2º da lei nº75/2014 de 12 

de setembro, deverá a mesma, numa primeira fase, ser sujeita à 

audiência dos interessados, no caso, do co-contratante privado, 

dispondo este do prazo de 10 dias, a contar da data da notificação, 

para vir ao processo, por escrito, dizer o que se lhe oferecer, sobre 

o assunto, nos termos do disposto no nº1 do artigo 122º do Código do 

Procedimento Administrativo. ---------------------------------------- 

Chaves, 01 de setembro de 2015 -------------------------------------- 
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O Presidente da Câmara Municipal ------------------------------------ 

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

Em anexo: Pedido de parecer prévio submetido à reunião de Câmara no 

dia 18 de julho de 2014 e respetiva 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. --------------------------------------------- 

 

 

XII 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. LEI Nº8/2012 DE 21 DE FEVEREIRO – LEI DOS COMPROMISSOS E DOS 

PAGAMENTOS EM ATRASO. LISTAGEM DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS 

AO ABRIGO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA CONCEDIDA PELA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL, EM SUA SESSÃO ORDINÁRIA, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2014. 

INFORMAÇÃO Nº28/SC/2015. -------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

 Antecedentes e justificação ------------------------------------ 

- Considerando que, nos termos do disposto na alínea c) do nº1 do 

artigo 6º da lei nº8/2012 de 21 de fevereiro e em reforço do 

consentimento legal previsto no artigo 22º do decreto-lei nº197/99 de 

8 de junho, a Assembleia Municipal aprovou a autorização genérica para 

dispensa de autorização prévia favorável à assunção de compromissos 

plurianuais, nos seguintes casos:------------------------------------  

- Resultem de projetos ou ações constantes das Grandes Opções do 

Plano;-------------------------------------------------------------- 

- Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 (noventa e nove 

mil, setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos) 

em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo 

de execução de três anos. ------------------------------------------- 

- Considerando que, em todas as sessões do órgão deliberativo, deverá 

ser presente uma listagem com os compromissos plurianuais assumidos 

ao abrigo da autorização prévia genérica concedida pela Assembleia 

Municipal, em sua sessão ordinária, no dia 17 de dezembro de 2014, 

aquando da aprovação dos documentos previsionais para o ano de 2015.- 

 Da Proposta em sentido estrito --------------------------------- 

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ----- 

a) Que seja dado conhecimento ao órgão executivo municipal, em sede 

da próxima reunião ordinária, da listagem enunciada, e cujo teor aqui 

se dá por integralmente reproduzido, denominada “Listagem de 

compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da autorização prévia 

genérica concedida pela Assembleia Municipal”; ---------------------- 

b) Sequencialmente, e dando execução ao ato de autorização genérica 

prestado, oportunamente, pela Assembleia Municipal, sobre a matéria 

em apreciação, deverá o mesmo documento ser levado ao conhecimento do 

aludido órgão deliberativo na sua próxima sessão ordinária, a ter 

lugar no mês de setembro. ------------------------------------------- 

À consideração superior. ------------------------------------------- 
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Chaves, 31 de agosto de 2015 --------------------------------------- 

A Coordenadora Técnica --------------------------------------------- 

(Susana Borges)----------------------------------------------------- 

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

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRA. MARCIA SANTOS 

DE 2015.09.01. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

matéria. ----------------------------------------------------------- 

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

DELGADO, DE 2015.09.01. ---------------------------------------------  

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO 

CABELEIRA DE 2015.09.01. -------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

2.2. AUDITOR EXTERNO/EMISSÃO DE RELATÓRIO SEMESTRAL SOBRE A SITUAÇÃO 

ECONÓMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO. INFORMAÇÃO Nº52/DGF/2015. ------ 
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

De acordo com o previsto na alínea d), do nº 2, do artº 77º, da Lei 

nº 73/2013, de 3 de setembro – Lei das Finanças Locais, compete ao 

auditor externo nomeado por deliberação da Assembleia Municipal, 

remeter semestralmente aos órgãos executivo e deliberativo, informação 

sobre a respetiva situação económica e financeira; ------------------ 

Para o efeito, submete-se ao órgão executivo municipal, para 

conhecimento, o relatório sobre a situação económica e financeira do 

município, à data de 30 de Junho do corrente ano, emitido pelo Revisor 

Oficial de Contas, devendo, posteriormente ser remetido para a próxima 

sessão da Assembleia Municipal. ------------------------------------- 

Chaves, 31 de agosto de 2015 ---------------------------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Márcia Raquel Santos, Dra.) ---------------------------------------- 

Anexo: ------------------------------------------------------------- 

- Relatório semestral emitido pelo Revisor Oficial de Contas. ------- 

- Notas ao Balanço e Demonstração de Resultados – 1º semestre de 2015. 

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

DELGADO, DE 2015.09.01. ---------------------------------------------  

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO 

CABELEIRA DE 2015.09.01. -------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

António Chaves de Melo, para registar uma aparente incongruência, na 

página 10 do relatório, em apreciação, no que diz respeito ao valor 

dos passivos financeiros descrito nas tabelas 3 e 4 aí apresentadas, 

sendo certo que tais passivos registam um valor correspondente a € 

1.000.000,00, e a receita cobrada liquida descrita, nas mesmas 

tabelas, apresenta um valor de €1.500.000,00. ----------------------- 

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

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

Presidente da Câmara, tendo justificado tal aparente incongruência, 

anteriormente, evidenciada, pelo Vereador do Partido Socialista, 

atendendo ao facto do empréstimo de curto prazo, celebrado pela 

autarquia, no valor de € 1.000.000,00, funcionar também como uma conta 

corrente, sendo certo que a sua regularização, independentemente dos 

movimentos realizados, em tal conta corrente, pela Autarquia, dentro 

do limite, anteriormente, indicado - € 1.000.000,00 – deverá estar 

garantida até 31 de dezembro de 2015. ------------------------------- 

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

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

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

apreciação, tecido os seguintes comentários: ------------------------ 

1 – Apesar do grau de execução orçamental ser relativamente aceitável, 

há alguns aspetos do relatório que chamam, negativamente, a atenção, 

nomeadamente a questão das provisões prestadas pela Autarquia, 

procedimento que não foi adotado, em anos anteriores, provisões essas 

relacionadas com a aplicação das taxas de ocupação de domínio público, 

em sub-solo, matéria que encerra, em si mesma, alguma controvérsia 

legal. ------------------------------------------------------------- 
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2 – Regista-se que há um resultado líquido negativo de €626.106,17.-- 

3 – Regista-se, também, que as dívidas a terceiros de curto prazo, são 

muito elevadas, na ordem dos 6,5 milhões de euros. ------------------ 

4 – Destaca-se, ainda, o facto das dívidas de terceiros terem um valor 

muito elevado cerca de 13 milhões de euros. ------------------------- 

5 – Regista-se, ainda, um aumento do passivo correspondente a 1,9 

milhões de euros. --------------------------------------------------- 

 A análise efetuada teve como referência os valores do final do 1º 

semestre de 2014. --------------------------------------------------- 

 No que diz respeito ao final de 2014, verifica-se que: --------- 

1. Ativo aumentou 180.440,94 euros, ou seja passou de  177.803.949,29 

euros para 179.708.361,21 euros. ------------------------------------ 

2. As provisões passaram de 5.841.961,91 euros para 8.710.398,81 

euros, que representa um aumento de 2.868.436,9 euros. As provisões 

assumem valores muito elevados, havendo sérios riscos de que uma boa 

parcela desse valor diga respeito a dívidas incobráveis. ------------ 

3. As dívidas a terceiros de curto prazo passaram de 13.081.846,63 

euros para 12.552.807,33 euros, ou seja 529.039,3 euros, uma 

diminuição de 4,04%. Isto é muito pouco. ---------------------------- 

4. Passivo passou de 177.803.949,29 euros em 2014 para 179.708.361,21 

euros no fim do 1º semestre de 2015, aumentando assim  1.904.411,92 

euros. Pode alegar-se que isto se deve ao aumento de provisões, mas 

devemos notar que o risco de a autarquia não recuperar grande parte 

do valor em dívida correspondente ao aumento das provisões, cerca de 

3 milhões de euros, é grande. --------------------------------------- 

5. Os resultados líquidos do exercício passaram de 603.008,34 euros 

para -626.106,17 euros, ou seja negativos, diminuindo assim 689.114,51 

euros (aproximadamente 700 mil euros), face ao final do ano passado.- 

6. Perante estas situações, apesar do aumento de impostos locais e 

transferências correntes, não há uma diminuição significativa da 

dívida, há um aumento do passivo e resultados líquidos a diminuírem.- 

7. Se o percurso continuar a ser este, serão necessárias algumas 

dezenas de anos para equilibrar as contas da autarquia. ------------- 

8. Claro que este executivo está à espera do acordo salvador com as 

Águas do Norte, para que uma parcela importante da dívida deixe de 

existir. ----------------------------------------------------------- 

9. Esperemos que esse acordo não tenha reflexos económicos negativos 

para os cidadãos do concelho. --------------------------------------- 

 

 

2.3. CONCURSO PÚBLICO PARA CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE 

DESTINADO À CONCEÇÃO, CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE UM 

”PARQUE AVENTURA”, NA QUINTA DO REBENTÃO, VILA NOVA DE VEIGA, FREGUESIA 

DE S. PEDRO DE AGOSTÉM, NO CONCELHO DE CHAVES. PROPOSTA Nº 

104/GAP/2015. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

1. Por escritura de compra e venda exarada de folhas 44 a 46, do 

livro de notas para escrituras diversas n.º 192C, outorgada no Cartório 

Notarial de Chaves, no passado dia 29 de agosto de 1991, a autarquia 

formalizou a aquisição, a Leonor da Costa Cachapuz, da “Quinta do 

Rebentão”, também conhecida por “Quinta do Cachapuz”, cujo contrato 

promessa de compra e venda tinha sido aprovado pelo executivo 

camarário, em sua reunião de 2 de maio de 1988, em vista à instalação 

de um parque de campismo. ------------------------------------------- 
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2. A referida “Quinta do Rebentão” era constituída pelos seguintes 

prédios, todos sitos em Rebentão, Vila Nova de Veiga, freguesia de S. 

Pedro de Agostem, concelho de Chaves, inscritos nas respetivas 

matrizes prediais, sob: --------------------------------------------- 

 Artigo 597º, prédio rústico - lameiro, carvalhal e pinhal -, com 

a área de 339 700m2, descrito na Conservatória do Registo Predial sob 

o nº 595; ----------------------------------------------------------- 

 Artigo 202º, prédio urbano - casa e anexos -, com a área de 438m2, 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 592; ---------- 

 Artigo 204º, prédio urbano – palheiro17 -, com a área de 250,00m2, 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 593; ---------- 

 Artigo 205º, prédio urbano – moinho -, com a área de 30m2, descrito 

na Conservatória do Registo Predial sob o nº 594. ------------------- 

3. Ao longo do tempo, os diferentes executivos camarários vieram a 

fazer a gestão do espaço, que foi, desde o início, encarado como ideal 

para a instalação de um equipamento municipal de lazer, tendo a 

primeira finalidade, subjacente à aquisição, sido a construção do 

parque de campismo. ------------------------------------------------- 

4. Assim, aquele espaço veio paulatinamente a constituir-se num 

relevante equipamento público de lazer, composto, como ab initio 

concebido, pelo “Parque de Campismo do Rebentão”, e, posteriormente, 

pelas “Piscinas Descobertas do Rebentão”, construídas no prédio 

rústico18, e pelo “Restaurante do Rebentão”, tendo, também, sido 

instalada a “Quinta Biológica do Rebentão” e o “Circuito de 

Manutenção”. ------------------------------------------------------- 

II – JUSTIFICAÇÃO --------------------------------------------------- 

1. A área física ocupada com a construção do “Parque de Campismo” e 

das “Piscinas Descobertas”, bem como com a “Quinta Biológica” deixou 

livre uma vasta área, sobretudo, composta por pinhal e carvalhal, que 

poderá ser aproveitada para a realização de várias atividades de ar 

livre, complementares dos serviços e atividades já disponibilizados 

pelo complexo de lazer, e nessa justa medida, harmonizadas com a 

“Quinta Biológica” já existente. ------------------------------------ 

2. De facto, hoje em dia, face à necessidade de alterar as rotinas 

do quotidiano e os estilos de vida sedentários, cada vez mais se 

assiste a manifestações de interesse pela prática de atividades ao ar 

livre, associadas à prática de atividades e desportos que promovem o 

contacto com o património natural, proporcionando vivências 

diversificadas de fruição, experimentação e de descoberta da natureza 

e da paisagem. ------------------------------------------------------ 

3. Tais atividades são muitas vezes realizadas com o auxílio de 

instalações físicas e equipamentos que lhes conferem particular emoção 

e fortes sensações. ------------------------------------------------- 

4. Ora, o concelho de Chaves não dispõe de estruturas de lazer e/ou 

desportivas vocacionadas para a prática de turismo de ar livre, na 

vertente turismo de aventura, sendo certo que existe uma área que se 

encontra livre na “Quinta do Rebentão” e que oferece condições para a 

                                                           
17 Hoje em dia corresponde ao restaurante do complexo de lazer da 

Quinta do Rebentão. ------------------------------------------------- 
18 O prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Chaves sob o nº 595, da dita freguesia de S. Pedro de Agostém, na 

sequência da construção daqueles equipamentos – Parque de Campismo e 

Piscinas – passou a prédio misto, constituído pela parte rústica do 

prédio, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 597º e pelos artigos 

1751º e 1752º de natureza urbana, todos da referida freguesia. ------ 
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adequada prática de atividades de turismo de natureza e aventura, 

mediante o recurso à instalação de estruturas que elevem o potencial 

das suas condições naturais. ---------------------------------------- 

5. A conceção/construção duma estrutura de lazer destinada a 

proporcionar a pratica de atividades de turismo de ar livre e aventura, 

com padrões de qualidade, requer um investimento inicial 

significativo, acrescido, ainda, dos custos associados à sua 

exploração e manutenção, sendo certo que, atendendo à natureza e 

dimensão deste tipo de empreendimentos voltados para o turismo 

aventura, os mesmos são suscetíveis de cativar investimento privado, 

colhendo, simultaneamente, a experiência de tal setor no que diz 

respeito ao modelo de gestão e sua sustentabilidade económica. ------ 

6.  Nesta perspetiva, será prudente, e, racionalmente, aconselhável, 

proceder à rentabilidade económica da parte disponível da Quinta do 

Rebentão, mediante a abertura, ao investimento privado, para aquele 

efeito, concorrendo o mesmo para a preservação da limpeza daquele 

espaço natural. ----------------------------------------------------- 

7. Tal desiderato poderá ser conquistado através do lançamento de um 

procedimento concursal para a constituição de direito de superfície, 

até um prazo máximo de trinta anos de duração, destinado à concepção, 

construção, instalação e exploração de um “Parque Aventura”, em 

parcelas de terreno e na casa em ruínas, sitas na Quinta do Rebentão, 

Vila Nova de Veiga, freguesia de São Pedro de Agostém, concelho de 

Chaves, as quais não se encontram afetas a qualquer atividade, não 

decorrendo, assim, quaisquer encargos financeiros para o Município, 

constituindo, ao invés, tal iniciativa uma forma legalmente 

admissível, em vista à rentabilização do património municipal assente 

numa dupla perspetiva, a saber: ------------------------------------- 

a) Arrecadação de receita; --------------------------------------- 

b) Promoção turística do Concelho de Chaves, e particularmente do 

próprio complexo da “Quinta do Rebentão”. --------------------------- 

8. Do conjunto de prédios adquiridos pela autarquia e que constituem 

a “Quinta do Rebentão”, referidos no nº1 do título I supra, adequam-

se à construção e instalação de um “Parque Aventura”, três parcelas 

de terreno que integram a parte rústica do referido prédio misto, e 

que não se encontram a ser objeto de qualquer utilização, bem como o 

prédio urbano inscrito na matriz predial sob o Artigo 202º, - casa da 

quinta e anexos -, com a área de 438m2, descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o nº 592. --------------------------------------- 

9. Para o efeito, foi preparado, pela unidade orgânica responsável, 

documento técnico, que se dá por integralmente reproduzido, contendo 

os termos de referência para a conceção e desenvolvimento do “Parque 

Aventura”, prevendo como equipamentos mínimos um campo de paintball, 

slide, escalada e rappel, bem como a instalação do centro logístico 

do “Parque”, na antiga casa da quinta e respetivos anexos. ---------- 

III - CONDIÇÕES DE ADJUDICAÇÃO -------------------------------------- 

1. A adjudicação da constituição do direito de superfície destinado à 

concepção, construção, instalação e exploração do “Parque Aventura”, 

deverá ter como critério a proposta economicamente mais vantajosa, 

tendo como factores de apreciação: ---------------------------------- 

 Montante do investimento proposto para a construção e instalação 

do “Parque Aventura”, incluindo a construção do centro logístico, 

ponderado com 55%; -------------------------------------------------- 

 Diversidade dos equipamentos a instalar e relacionados com a área 

de atividade, ponderado com 20%; ------------------------------------ 
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 Prazo de execução do ”Parque Aventura”, incluindo a colocação dos 

equipamentos e as obras de edificação, ponderado com 15%; ----------- 

 Valor da renda devida pela constituição do direito de superfície, 

ponderado com 10%. -------------------------------------------------- 

2. O plano de execução das obras do “Parque” não poderá contemplar a 

previsão da realização de obras, no período compreendido entre 01 de 

junho e 15 de setembro, de modo a salvaguardar o bem estar dos 

campistas e as condições de salubridade das piscinas e o bem estar dos 

respectivos utilizadores. ------------------------------------------- 

IV – PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ------------------------------------ 

Em coerência com as razões de facto acima invocadas e ao abrigo das 

competências cometidas aos órgãos municipais, em matéria de tempos 

livres e desporto e gestão e administração patrimonial, em 

conformidade com o disposto na alínea f) do nº2 do Artigo 23º e alínea 

i) do nº1, do Artigo 25º, todos do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro, tomo a liberdade de sugerir ao executivo camarário a 

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

a) Que seja autorizada a constituição de direito de superfície, pelo 

prazo máximo de trinta anos, destinado à conceção, construção, 

instalação e exploração de um “Parque Aventura”, sobre as seguintes 

parcelas de terreno, situadas na parte rústica do prédio misto sito 

em Rebentão, Vila Nova de Veiga, freguesia de S. Pedro de Agostém, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves com o número 

595/19910620: ------------------------------------------------------ 

 Parcela A – com a área de 41 850,00m2, a confrontar a norte, sul 

e poente com o limite da “Quinta do Rebentão” artigo 597º e a nascente 

com o “Circuito de Manutenção” e as “Piscinas Municipais” (artigo 

urbano 1751º); ------------------------------------------------------ 

 Parcela B – com a área de 1 822,00m2, a confrontar a norte e 

poente com o “Circuito de Manutenção”, a nascente e a sul com a “Quinta 

do Rebentão”; ------------------------------------------------------- 

 Parcela C – com a área de 600,00m2, a confrontar a norte e a sul 

com a “Quinta do Rebentão”, a nascente com particular e a poente com 

o “Circuito de Manutenção e a “Quinta do Rebentão”; e sobre a ------- 

 Parcela D – com a área de 438,00m2, correspondente ao prédio 

urbano que constituía a antiga casa da Quinta e respectivos anexos, 

inscrito na matriz predial referida sob o artigo 202º e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Chaves sob o nº 592/19910620. --- 

b) Neste contexto, deverão ser aprovados os documentos 

disciplinadores do aludido procedimento concursal, ou seja, o anúncio, 

o programa de concurso e o caderno de encargos, os termos de referência 

e as peças desenhadas; ---------------------------------------------- 

c) Que seja designado o júri responsável pela liderança e coordenação 

do respectivo procedimento concursal, para adjudicação do direito de 

superfície, destinado à concepção, construção, instalação e exploração 

do “Parque Aventura” na Quinta do Rebentão, Freguesia de S. Pedro de 

Agostém, Concelho de Chaves, com a seguinte constituição: ----------- 

Presidente: Dr. Marcelo Delgado ------------------------------------- 

1º Vogal Efetivo: Eng.º João Geraldes ------------------------------- 

2º Vogal Efetivo: Dra. Cristina Rodrigues --------------------------- 

Vogais suplentes: Eng.º Carlos França e Arq.º Luís Santos ----------- 

Na ausência ou impedimento do presidente, a suplência será assegurada 

pelo primeiro vogal efetivo; ---------------------------------------- 

Sendo-lhe atribuída ainda a delegação de competências correlacionada 

com a promoção da Audiência dos Interessados no âmbito do procedimento 

adjudicatório em causa; --------------------------------------------- 
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d) Caso seja autorizada a constituição do direito de superfície sobre 

as parcelas dos imóveis supra identificados, nos termos e nas condições 

acima exaradas, bem como dos documentos em anexo à presente proposta, 

que fique, desde já, o Presidente da Câmara ou o seu substituto legal 

legitimado a outorgar, em nome do Município, o respetivo contrato; -- 

e) Por fim, nos termos do disposto na alínea i), do nº1, do artigo 

25º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, caso a presente 

proposta venha a merecer aprovação, pelo executivo camarário, deverá 

a mesma ser agendada para a próxima sessão da Assembleia Municipal, 

com vista ao seu ulterior sancionamento administrativo. ------------- 

Chaves, 31 de agosto de 2015. --------------------------------------- 

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

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

Em anexo: ----------------------------------------------------------- 

- Anúncio; ---------------------------------------------------------- 

- Programa de concurso; --------------------------------------------- 

- Caderno de encargos; ---------------------------------------------- 

- Planta com a identificação das parcelas objeto do direito de 

superfície e demais peças desenhadas. ------------------------------- 

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

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

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

tecido, sobre a matéria, em apreciação, os seguintes comentários: --- 

1 – Dever-se-á pensar no reforço da melhoria dos acessos à zona do 

Parque existente – Quinta do Rebentão -, facto que ganha outra 

relevância se se avançar para a construção do Parque Aventura. ------ 

2 – Este novo equipamento pode ser de grande utilidade para os nossos 

jovens, desde que o mesmo seja complementado com outras medidas, 

nomeadamente o referido melhoramento dos acessos ao Parque e a criação 

de uma rede de transportes públicos. -------------------------------- 

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

Seguidamente, usou da palavra, a Vereadora do Partido Socialista, 

Senhora Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, tendo tecido, 

sobre o mesmo, os seguintes comentários: ---------------------------- 

1 – O projeto, em apreciação, consubstanciado na criação de um Parque 

Aventura deverá estabelecer uma lógica de ligação com as 

infraestruturas já existentes na Quinta do Rebentão, sendo, 

simultaneamente, melhoradas as acessibilidades ao Parque. ----------- 

2 – O projeto pretende harmonizar e/ou integrar toda a zona de 

intervenção do parque, constituindo, nessa justa medida, uma boa 

oferta turística e desportiva, tendo em vista a fixação de pessoas, 

no Concelho de Chaves. ---------------------------------------------- 

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

Por último, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para sublinhar a ideia de que o 

projeto do Parque Aventura tem algumas debilidades no que diz respeito 

à integração, no mesmo, de outras modalidades e/ou atividades, 

nomeadamente, canoagem, “rafting” e outras valências associadas. ---- 

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

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

 

 

XIII 

DIVERSOS 
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1. REQUERIMENTO EM NOME DA SRA. ANABELA FAUSTINO GUERREIRO. LANÇAMENTO 

DE FOGO-DE-ARTIFÍCIO NO SANTUÁRIO DA SRA. DA APARECIDA, POVOAÇÃO DE 

CALVÃO, UNIÃO DE FREGUESIAS DE CALVÃO E SOUTELINHO, DESTE CONCELHO. 

INFORMAÇÃO 086/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 9316/15, datado de 

18-08-2015, em nome da Sra. Anabela Faustino Guerreiro, Contribuinte 

nº 216732395, o qual solicita a autorização para o lançamento de fogo-

de-artifício no Santuário da Sra. da Aparecida, povoação de Calvão, 

União de freguesias de Calvão e Soutelinho, deste concelho. --------- 

O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário:----------------  

Dia 12 / 09 / 2015 -------------------------------------------------- 

 23:30 – 24:00 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 respetiva 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 dos locais 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 4.3 – espaços agro-florestais e 

sub-categoria 4.3.A- espaços agroflorestais comuns;------------------ 

2. O fogo de artifício requerido para esta festividade não produz 

recaída incandescente, sendo este lançado por técnico devidamente 

habilitados para este fim, conforme declara a firma “Pereira – Fogo 

de Artificio, LDA” (Declaração em anexo). --------------------------- 

3. A zona de lançamento do fogo de artifício, apresenta-se ocupada 

por vegetação arbustiva de porte e densidade reduzida, conferindo-lhe 

Baixa perigosidade (fotos e planta em anexo); ----------------------- 

4. A zona envolvente, ao local de lançamento, caracteriza-se por solo 

agrícola devidamente cultivado e santuário não oferecendo risco de 

incêndio. Na Direcção Sudoeste a Norte o solo encontra-se ocupado com 

vegetação arbustiva de porte e densidade elevado conferindo-lhe alta 

a muito alta perigosidade (planta 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:------------------------------------------- 
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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 a 70 metros. Dado que os combustíveis, no 

presente ano, se encontram muito secos aconselha-se a mobilização do 

solo até ao solo mineral;-------------------------------------------- 

2. Assegurar a presença de uma viatura de combate a incêndios 

(Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves, 

ou outra com meios humanos e materiais congéneres); ----------------- 

3. Impedir o lançamento de foguetes ou balões de mecha acesa; ----- 

4. Abortar o lançamento do fogo de artifício na presença de ventos 

fortes; ------------------------------------------------------------ 

5. 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. ----------------------------------------------------------- 

Anexo: ------------------------------------------------------------- 

 Requerimento referido na informação supra; --------------------- 

 Declaração da firma “Pereira – Fogos de Artificio, 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 VICE-PRESIDENTE ARQTO. CARLOS CASTANHEIRA PENAS DE 

2015.08.21 --------------------------------------------------------- 

À próxima reunião de Câmara. ---------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. REQUERIMENTO EM NOME DO SR. BRUNO MIGUEL DE ALMEIDA FERREIRA. 

LANÇAMENTO DE FOGO-DE-ARTIFÍCIO NA POVOAÇÃO DE VILA VERDE DA RAIA, 

FREGUESIA DE VLA VERDE DA RAIA, DESTE CONCELHO. INFORMAÇÃO 

089/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 9615/15, datado de 

27-08-2015, em nome do Sr. Bruno Miguel de Almeida Ferreira, 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 / 09 / 2015 -------------------------------------------------- 

 07:00 – 22:00 h ------------------------------------------------ 

Dia 07 / 09 / 2015 -------------------------------------------------- 

 00:30 – 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.--------------------  
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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 “Macedos 

Pirotecnia 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:------------------------------------------- 

1. Remoção total da vegetação herbácea/arbustiva numa faixa exterior 

de protecção de largura mínima não inferior ao estipulado no plano de 

segurança apresentado pelo pirotécnico; ----------------------------- 

2. Assegurar a presença de uma viatura de combate a incêndios 

(Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves, 

ou outra com meios humanos e materiais congéneres) a qual deverá ter 

especial atenção a zona sul do local de lançamento;----------------- 

3. Impedir o lançamento de foguetes ou balões de mecha acesa;------ 

4. Abortar o lançamento do fogo de artifício na presença de ventos 

fortes;------------------------------------------------------------- 

5. 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 “Macedos Pirotecnia Lda.”;------------------ 

 Extracto da planta de ordenamento do plano Director Municipal de 

Chaves com a representação das categorias e subcategorias de espaços 

referidos nesta informação;----------------------------------------- 

 Carta de perigosidade de incêndio florestal;-------------------- 

 Fotos---------------------------------------------------------- 



                                                                F. 61 

                                                                  _____________________ 
 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE ARQTO. CARLOS CASTANHEIRA PENAS DE 

2015.08.21 --------------------------------------------------------- 

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. PEDIDO DE TRANSMISSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DA LOJA N.º 34 DO 

MERCADO MUNICIPAL DE CHAVES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 42/DSC/2015. ---- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

A presente informação consubstancia o parecer sobre o pedido formulado 

pelos requerentes, Isolete Pimentel Bastos das Neves e Fernando Paulo 

Curopos Teixeira Lopes, no pretérito dia 07 de julho, com os números 

de expediente geral 7719 e 7722, relacionado com o pedido de 

autorização de alteração de titularidade da loja n.º 34, do Mercado 

Municipal de Chaves. ------------------------------------------------ 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1. A transmissão do direito de ocupação dos espaços de venda do 
Mercado Municipal de Chaves pode ser autorizada, pelo órgão executivo 

camarário, conforme alínea c) do n.º 219 do artigo 9.º do Regulamento 

dos Mercados Municipais de Chaves, por motivos ponderosos e 

devidamente justificados. ------------------------------------------ 

2.2. A atual titular do direito de ocupação, Isolete Pimentel Bastos 
Neves, vem através do requerimento, ora em análise, informar que por 

motivos de doença e idade avançada, terá comunicado em abril de 2002, 

ao então Presidente da Câmara Municipal, a intenção de procurar um 

jovem que desse continuidade à sua atividade, comércio a retalho de 

produtos derivados de leite (queijaria). ----------------------------  

2.3. Sendo assim, desde 2 de abril de 2002, Fernando Paulo Curopos 
Teixeira Lopes, tem estado entregue da loja n.º 34, mantendo o ramo 

de atividade e cumprindo, em nome da titular, com todas as obrigações 

referentes à sua ocupação. ------------------------------------------ 

2.4. A requerente vem agora expor que com a deterioração do seu estado 
de saúde, e na ausência de família em Chaves, se mudou para Viana do 

Castelo, onde possui família, pelo que cessou a atividade junto da 

Autoridade Tributária e Aduaneira, e se aposentou. ------------------  

2.5. Conforme n.º 320 do artigo 9.º do referido Regulamento, a 

transmissão do direito de ocupação deve ser acompanhado, para além do 

                                                           
19 Regulamento dos Mercados Municipais de Chaves -------------------- 

Artigo 9.º - Transmissão do direito de ocupação ---------------------  

1. Salvo o disposto no número seguinte, são intransmissíveis os títulos 

de direito de ocupação dos espaços de venda. ------------------------  

2. Poderá a Câmara Municipal autorizar a transmissão do direito de 

ocupação nos seguintes casos: --------------------------------------- 

a) Invalidez do titular; --------------------------------------------  

b) Redução a menos de 50% da capacidade física normal; -------------- 

c) Outros motivos ponderosos e justificados, verificados caso a caso.  
20 3. Em qualquer das hipóteses previstas no número anterior, o pedido 

de transmissão do direito de ocupação deve ser acompanhado de 

requerimento fundamentado do seu titular, de documentos comprovativos 

dos factos invocados, bem como documento comprovativo do cumprimento 

das disposições legais aplicáveis para o exercício da atividade em 

nome do interessado na transmissão. ---------------------------------  
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requerimento fundamentado do seu titular, de documentos comprovativos 

dos factos invocados, pelo que a requerente junta: ------------------ 

2.5.1. Atestado de residência emitido pela União de Freguesias de 

Viana do Castelo e Meadela; ----------------------------------------- 

2.5.2. Certidão emitida pela Autoridade Tributária e Aduaneira que 

comprova a cessação da atividade; ----------------------------------- 

2.5.3. Documento impresso pelo Instituto da Segurança Social, referente 
à inscrição da requerente, no Sistema Nacional de Pensões. ---------- 

2.6. Dando ainda cumprimento, ao n.º 3 do artigo 9.º do referido 

Regulamento, que refere a obrigatoriedade de apresentação de documento 

comprovativo do cumprimento das disposições legais aplicáveis para o 

exercício da atividade, em nome do interessado na transmissão, é 

apresentado por Fernando Paulo Curopos Teixeira Lopes, comprovativo 

de entrega da Declaração de Registo de Atividade, com inscrição no CAE 

47291 – Comércio a retalho de leite e seus derivados, em 

estabelecimentos especializados. ------------------------------------ 

3. DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO ------------------------------ 

3.1. O pedido formulado consubstancia a transmissão do direito de 
ocupação da loja n.º 34, do Mercado Municipal de Chaves, cujo titular 

atual é Isolete Pimentel Bastos Neves, a Fernando Paulo Curopos 

Teixeira Lopes. ----------------------------------------------------- 

3.2. Tendo em conta o enquadramento legal da matéria em causa, estes 
serviços emitem o seguinte parecer: --------------------------------- 

3.2.1. A requerente apresenta motivos relevantes que justificam 

devidamente o pedido de autorização de alteração de titularidade da 

loja n.º 34, do Mercado Municipal de Chaves, através dos documentos 

que anexa, a favor de a Fernando Paulo Curopos Teixeira Lopes. ------ 

3.2.2. O interessado na transmissão do direito de ocupação, que 

apresenta documento comprovativo do cumprimento das disposições legais 

aplicáveis para o exercício da atividade, tem vindo a exercer 

ininterruptamente a atividade, há mais de 13 anos, em nome da titular, 

cumprindo com todas as obrigações decorrentes da ocupação da loja; -- 

3.2.3. Conforme n.º 421 do artigo 9.º do Regulamento dos Mercados 

Municipais de Chaves, o novo titular, caso se venha a deferir a 

pretensão, mantem os direitos e as obrigações da primitiva ocupação.- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito expostas na presente 

informação, sou a propor a adoção da seguinte estratégia 

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

4.1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 
ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente 

decisão administrativa, consubstanciada no deferimento da pretensão; 

4.2. Alcançado tal desiderato, deverão os interessados ser 

notificados, nos termos do artigo 114.º do CPA, do sentido da decisão 

que vier a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação, 

consubstanciado no deferimento do pedido de transmissão do direito de 

ocupação da loja n.º 34, do Mercado Municipal de Chaves, de Isolete 

Pimentel Bastos Neves a Fernando Paulo Curopos Teixeira Lopes. ------ 

4.3. Por último, deverá ser atualizada a informação de cadastro da 
loja n.º 34, do Mercado Municipal de Chaves, no respetivo programa de 

gestão de Feiras e Mercados. ----------------------------------------  

Na ausência do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e Competitividade 

(em regime de substituição), submete-se a presente informação/proposta 

                                                           
21 4. O disposto nos números anteriores não determina qualquer 

alteração nos direitos e obrigações da primitiva ocupação. --------- 
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directamente à consideração do Senhor Diretor de Departamento de 

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

Chaves, 19 de agosto de 2015 ---------------------------------------- 

Cristiana Morais ---------------------------------------------------- 

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

DELGADO DATADO DE 19.08.2015 ---------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos para a matéria. ------------------------ 

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

DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, SR. JOÃO NEVES DATADO DE 31.08.2015 ---------- 

À Reunião Câmara. --------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

António Chaves de Melo, para fundamentar a sua posição de abstenção 

atendendo ao facto deste tipo de autorizações poder consubstanciar um 

aparente trespasse da loja. ----------------------------------------- 

Em situações futuras, deverão ser acautelados procedimentos mais 

exigentes, sobre a matéria, pese embora se reconheça que existem, no 

mercado municipal, um número significativo de lojas devolutas e sem 

qualquer tipo de procura. ------------------------------------------- 

 

 

4. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DE UMA LOJA NO MERCADO 

MUNICIPAL DE CHAVES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 43/DSC/2015. ------------ 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

A presente informação consubstancia o parecer sobre o pedido formulado 

pelo requerente, Jorge Manuel Morais, no pretérito dia 11 de agosto, 

com o número de expediente geral 9087, relacionado com o pedido de 

atribuição do direito de ocupação de uma loja no Mercado Municipal de 

Chaves. ------------------------------------------------------------ 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1. Os espaços de venda, lojas e bancas, do Mercado Municipal, 

conforme artigo 16.ºi do Regulamento dos Mercados Municipais (RMM), em 

vigor no Município de Chaves, serão sempre atribuídos a título 

precário, pessoal e oneroso, sendo a atribuição condicionada aos 

termos do mencionado regulamento e demais disposições legais 

aplicáveis. -------------------------------------------------------- 

2.2. Nestes termos, e conforme n.º 1 do artigo 18.ºii do RMM, a 

atribuição do direito de ocupação das lojas do Mercado Municipal de 

Chaves é feita mediante arrematação em hasta pública e licitação verbal 

ou outro procedimento jurídico que confira transparência ao ato de 

adjudicação de tal direito. -----------------------------------------  

2.3. Compete assim, à Câmara Municipal, definir os requisitos e 

condições gerais da hasta pública, nomeadamente, o seu objeto, valor 

da base de licitação e respetivos lanços, dia, hora e local da sua 

realização (cf. n.º 2 do artigo 18.º do RMM). ----------------------- 

2.4. Atualmente encontram-se vagas, no Mercado Municipal de Chaves, 
nove lojas, uma exterior e oito interiores, pelo que se encontra em 

preparação a informação/proposta, com vista à autorização pelo 
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executivo municipal, da abertura do procedimento de atribuição do 

direito de ocupação destas lojas. ----------------------------------- 

2.5. O procedimento aprovado será então divulgado através de edital a 
afixar nos Mercados Municipais, nos locais de estilo, na página 

eletrónica do município e em, pelo menos, um jornal local (cf. n.º 3 

do artigo 18.º do RMM). --------------------------------------------- 

3. DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO ------------------------------ 

3.1. O pedido formulado consubstancia o pedido de atribuição do 

direito de ocupação de uma loja no Mercado Municipal de Chaves, para 

o exercício da atividade de relojoaria, que atualmente exerce o 

requerente num baixo comercial em condições precárias. -------------- 

3.2. Tendo em conta o enquadramento legal da matéria em causa, estes 
serviços emitem o seguinte parecer: --------------------------------- 

(i)  A atribuição do direito de ocupação de uma loja no Mercado 

Municipal carece da autorização pelo executivo municipal, da abertura 

do procedimento de atribuição do direito de ocupação destas lojas, e 

concretização do ato de adjudicação de tal direito. ----------------- 

5. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito expostas na presente 

informação, sou a propor a adoção da seguinte estratégia 

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

4.1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 
ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente 

decisão administrativa, consubstanciada no indeferimento da pretensão; 

4.2. Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado, 
nos termos do artigo 114.º do CPA, do sentido da decisão que vier a 

ser proferida sobre a matéria ora em apreciação, consubstanciado no 

indeferimento do pedido de atribuição do direito de ocupação de uma 

loja no Mercado Municipal de Chaves, sendo para o efeito, estabelecido 

o prazo de 10 dias para permitir ao mesma vir a procedimento, por 

escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre o mesmo, tudo isto nos 

termos do artigo 121.º e ss. do CPA; -------------------------------- 

4.3. Decorrido o referido prazo, dever-se-á, pelas razões acima 

vertidas, praticar decisão administrativa, agora definitiva, sobre o 

assunto, notificando-se o interessado da referida decisão 

administrativa. ---------------------------------------------------- 

Na ausência do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e Competitividade 

(em regime de substituição), submete-se a presente informação/proposta 

directamente à consideração do Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral --------------------------------------------------- 

Chaves, 20 de agosto de 2015 ---------------------------------------- 

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

Cristiana Morais ---------------------------------------------------- 

Anexo: Requerimento com NIPG 9087. ---------------------------------- 

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

DELGADO DATADO DE 24.08.2015 ---------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos para a matéria. ------------------------ 

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

DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, SR. JOÃO NEVES DATADO DE 31.08.2015 ---------- 

À Reunião Câmara. --------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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5. PEDIDO DE PERMUTA DE LUGAR DE TERRADO E48 DA FEIRA SEMANAL DE 

CHAVES, PELO LUGAR DE TERRADO E24. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 44/DSC/2015. 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

A presente informação consubstancia o parecer sobre o pedido formulado 

pelos requerentes, Álvaro Luís Barros Ferreira Lopes e António Paulo 

dos Anjos Machado, no pretérito dia 25 de junho, com o número de 

expediente geral 7261, relacionado com o pedido de autorização de 

permuta de lugar de terrado E48 da Feira Semanal de Chaves, pelo lugar 

de terrado E24, que ora justificam através das exposições de motivos, 

com número de expediente geral 9019 e 9199. ------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1. A permuta de lugar de terrado na Feira Semanal de Chaves implica 
uma troca de posição de um titular de ocupação de lugar com terceiros 

feirantes, conforme n.º 122 do artigo 27.º do Regulamento de Exercício 

de atividade de comércio a retalho não sedentária exercida por 

feirantes e vendedores ambulantes, em vigor no Município de Chaves, 

devendo o requerente, para o efeito, solicitá-lo por escrito, ao 

Presidente da Câmara Municipal, indicando as razões porque pretende 

efetuar a permuta. -------------------------------------------------- 

2.2. As permutas são autorizadas pela Câmara Municipal, conforme n.º 
423 do artigo 27.º do Regulamento de Exercício de atividade de comércio 

a retalho não sedentária exercida por feirantes e vendedores 

ambulantes, em vigor no Município de Chaves, quando são apresentados 

motivos ponderosos e justificativos, avaliados caso a caso; se 

estiverem regularizadas as obrigações financeiras de ambos os 

titulares de lugar de terrado para com o Município; e sempre dentro 

do mesmo sector de venda. ------------------------------------------- 

2.3. O pedido formulado no pretérito dia 25 de junho, através do 
requerimento com número de expediente geral 7261, consubstanciava a 

permuta dos lugares E48 e E24, cujos titulares atuais são 

respetivamente, Álvaro Luís Barros Ferreira Lopes e António Paulo dos 

Anjos Machado. ------------------------------------------------------ 

2.4. Da análise da pretensão, através da Informação/Proposta n.º 

25/DSC/2015, de 2 de julho de 2015, foram os requerentes notificados 

no sentido de apresentarem os motivos ponderosos e justificativos que 

conduzem à pretensão de permuta de lugar, sendo para o efeito, 

estabelecido o prazo de 10 dias para os permitir vir a procedimento, 

por escrito, apresentar a exposição dos factos em que se baseia o 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

                                                           
22 Regulamento de Exercício de atividade de comércio a retalho não 

sedentária exercida por feirantes e vendedores ambulantes ----------- 

Artigo 27.º - Permutas ---------------------------------------------- 

1. O titular da ocupação que pretenda permutar a sua posição com 

terceiros feirantes, deve requerê-lo por escrito ao Presidente da 

Câmara Municipal, indicando as razões porque pretende efetuar a 

permuta e a identificação da pessoa com quem irá fazê-la. ----------- 
23 Artigo 27.º - Permutas ------------------------------------------- 

4. As permutas podem ser autorizadas pela Câmara Municipal: --------- 

a) Se o titular do direito de ocupação apresentar motivos ponderosos 

e justificativos que serão avaliados caso a caso; ------------------- 

b) Se estiverem regularizadas as suas obrigações financeiras para com 

o Município; -------------------------------------------------------- 

c) Dentro do mesmo setor de venda, no recinto da feira. ------------- 
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2.5. O requerente António Paulo dos Anjos Machado alega, como motivo 
do seu pedido, dificuldades de relacionamento pessoal e profissional, 

com um dos vizinhos, pelo que pretende, com a permuta de lugar, evitar 

situações de conflito. ---------------------------------------------- 

2.6. Por sua vez, António Paulo dos Anjos Machado, aceita a permuta, 
com vista à preservação do bom ambiente no recinto da feira semanal 

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

3. DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO ------------------------------ 

3.1. O pedido formulado consubstancia a permuta dos lugares E48 e E24, 
cujos titulares atuais são respetivamente, Álvaro Luís Barros Ferreira 

Lopes e António Paulo dos Anjos Machado; ---------------------------- 

3.2. Tendo em conta o enquadramento legal da matéria em causa, estes 
serviços emitem o seguinte parecer: --------------------------------- 

(i) A eventual autorização a conceder para a permuta dos lugares 

E48 e E24, tem por base a necessidade de zelar pela manutenção de um 

ambiente de salutar convívio no terrado da Feira Semanal de Chaves, 

considerando-se os motivos expostos como ponderosos e justificativos;  

(ii) No que respeita às obrigações financeiras de ambos os titulares, 

não se encontram em dívida quaisquer montantes ao Município de Chaves; 

(iii) E ambos os lugares se destinam à venda de têxteis, vestuário, 

malas e similares. -------------------------------------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito expostas na presente 

informação, sou a propor a adoção da seguinte estratégia 

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

4.4. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 
ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente 

decisão administrativa, consubstanciada no deferimento da pretensão; 

4.5. Alcançado tal desiderato, deverão os interessados ser 

notificados, nos termos do artigo 114.º do CPA, do sentido da decisão 

que vier a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação, 

consubstanciado no deferimento do pedido de autorização de permuta de 

lugar de terrado E48 da Feira Semanal de Chaves, pelo lugar de terrado 

E24. --------------------------------------------------------------- 

4.6. Por último, deverá ser atualizada a informação de cadastro dos 
lugares de terrado, E48 e E24, no respetivo programa de gestão de 

Feiras e Mercados. --------------------------------------------------  

Na ausência do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e Competitividade 

(em regime de substituição), submete-se a presente informação/proposta 

diretamente à consideração do Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral --------------------------------------------------- 

Chaves, 24 de agosto de 2015 ---------------------------------------- 

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

Cristiana Morais ---------------------------------------------------- 

Anexo: Requerimentos NIPG 7261 | NIPG 9019 | NIPG 9199 -------------- 

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

DELGADO DATADO DE 31.08.2015 ---------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos para a matéria. ------------------------ 

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

DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, SR. JOÃO NEVES DATADO DE 01.09.2015 ---------- 

Concordo. À Reunião Câmara. ----------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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6. PROCEDIMENTO PÚBLICO - SORTEIO - PARA ATRIBUIÇÃO DO DIREITO DE 

OCUPAÇÃO DE LUGARES DE VENDA, PROVIDOS DE BANCA, NO LOGRADOURO INTERIOR 

DO MERCADO MUNICIPAL DE CHAVES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 45/DSC/2015. - 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

A presente informação consubstancia o pedido de autorização de 

abertura do procedimento público - sorteio - para atribuição do direito 

de ocupação dos lugares de venda, providos de banca, que se encontram 

vagos, no logradouro interior do Mercado Municipal de Chaves. ------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1. Os espaços de venda do Mercado Municipal, conforme artigo 16.º24 
do Regulamento dos Mercados Municipais do Concelho de Chaves (RMM), 

serão sempre atribuídos a título precário, pessoal e oneroso, sendo a 

atribuição condicionada aos termos do mencionado regulamento e demais 

disposições legais aplicáveis. -------------------------------------- 

2.2. Estes espaços de venda assumem tipologias diversas, sendo os 
lugares de venda, conforme alínea d)25 do artigo 5.º do RMM, locais no 

logradouro interior, sem espaço privativo para atendimento, que 

confrontam diretamente com a zona de circulação ou espaço comum do 

mercado, providos ou não de mesas ou bancas móveis. ----------------- 

2.3. Os lugares de venda definidos no número anterior, destinam-se, 
prioritariamente, a lavradores e agricultores diretos de frutos, 

hortaliças, flores, plantas e cereais e outros produtos agrícolas (cf. 

n.º 2 do artigo 5.º do RMM). ---------------------------------------- 

2.4. A ocupação destes lugares é realizada a título ocasional ou 
permanente, reservando, a Câmara Municipal, 15% dos lugares do 

logradouro interior para a ocupação a título ocasional, como 

salvaguarda dos pequenos produtores agrícolas, com produções 

marcadamente sazonais (cf. n.º 226 do artigo 20.º do RMM). ---------- 

2.5. Sendo assim, a atribuição dos lugares de venda novos ou vagos, 
conforme n.º 1 do artigo 23.º27 do RMM, far-se-á por deliberação da 

                                                           
24 Regulamento dos Mercados Municipais do Concelho de Chaves -------- 

Artigo 16.º Regime de atribuição ------------------------------------  

1. Os espaços de venda serão sempre atribuídos a título precário, 

pessoal e oneroso, sendo a atribuição condicionada aos termos do 

presente regulamento e demais disposições legais aplicáveis. -------- 
25 Regulamento dos Mercados Municipais do Concelho de Chaves -------- 

Artigo 5.º - Tipologia ---------------------------------------------- 

d) Os lugares de venda - locais no logradouro interior, sem espaço 

privativo para atendimento, confrontando diretamente com a zona de 

circulação ou espaço comum do mercado, providos ou não de mesas ou 

bancas móveis. ------------------------------------------------------ 
26 Artigo 20.º Marcação dos lugares de venda ------------------------ 

2. Para a ocupação a título ocasional a Câmara Municipal reserva 15% 

dos lugares do logradouro interior, os quais não podem ser ---------

atribuídos a título permanente, para salvaguarda dos pequenos ------

produtores agrícolas, com produções marcadamente sazonais. --------- 
27 Artigo 23.º Condições de atribuição ------------------------------ 

1. A atribuição de lugares de venda, novos ou vagos, nos Mercados 

Municipais de Chaves e Vidago, far-se-á por deliberação da Câmara 

Municipal, mediante a apresentação de requerimento (Anexo II) dos 

interessados, devidamente instruído. --------------------------------  

2. Se o número de lugares de venda pedidos para concessão for superior 

à quantidade disponível, a Câmara Municipal fará a atribuição através 
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Câmara Municipal, mediante a apresentação de requerimento dos 

interessados, devidamente instruído. --------------------------------  

2.6. No entanto, se o número de lugares de venda pedidos para concessão 
for superior à quantidade disponível, a Câmara Municipal, conforme n.º 

2 do artigo 23.º do RMM, fará a atribuição através de sorteio, por ato 

público, o qual deve ser anunciado por edital a afixar nos Mercados 

Municipais, nos locais de estilo, na página eletrónica do município e 

em, pelo menos, um jornal local. ------------------------------------ 

3. DA ANÁLISE DA PROPOSTA EM CONCRETO ---------------------------- 

3.1. O executivo municipal, em sua reunião ordinária, realizada no 
pretérito dia 31 de março de 2015, deliberou, por unanimidade, o 

indeferimento de todos os pedidos de atribuição de lugares de venda 

com banca, até estar concluído o processo de atualização do cadastro 

dos titulares de lugar de venda permanente, no logradouro interior, 

do Mercado Municipal de Chaves, que ora se concluiu. ---------------- 

3.2. Assim, constata-se a existência de trinta e quatro lugares de 
venda vagos, pelo que salvaguardando 15% de um total de cento e 

cinquenta e quatro lugares, para ocupação ocasional, restam onze para 

atribuição a título permanente. ------------------------------------- 

3.3. Tendo em conta o enquadramento legal da matéria em causa, estes 
serviços emitem o seguinte parecer: --------------------------------- 

(i) A grande procura destes lugares de venda, com oito processos 

indeferidos durante o período de atualização de cadastro, e frequentes 

pedidos de informação dirigidos a estes serviços, sugerem a 

necessidade de promover o procedimento com vista à atribuição do 

direito de ocupação dos onze lugares de venda, providos de banca, que 

se encontram vagos, atualmente, no logradouro interior do Mercado 

Municipal de Chaves, através de procedimento público - sorteio. ----- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
Atendendo às razões de facto e de direito expostas na presente 

informação, sou a propor a adoção da seguinte estratégia 

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

7.1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 
ordinária do executivo municipal, com vista à autorização de abertura 

do procedimento público - sorteio - para atribuição do direito de 

ocupação de onze lugares de venda, providos de banca, no logradouro 

interior do Mercado Municipal de Chaves, conforme programa que se 

junta em anexo; ----------------------------------------------------- 

7.2. Alcançado tal desiderato, deverá ser determinada a data, hora e 
local da realização do procedimento - sorteio; ---------------------- 

7.3. Simultaneamente, que seja designada a comissão responsável pela 
liderança e coordenação do procedimento administrativo - sorteio -, 

para adjudicação do direito de ocupação dos lugares de venda em causa, 

com a seguinte constituição: ---------------------------------------- 

Presidente: Dra. Cristiana Morais ----------------------------------- 

1.º Vogal Efetivo: Dr. Marcos Barroco ------------------------------- 

2.º Vogal Efetivo: Isaac Dias --------------------------------------- 

Vogais Suplentes: Manuel Pimentel Sarmento, Pedro Morais ------------ 

7.4. Caso a presente informação venha a ser aprovada nos termos 

anteriormente sugeridos, por parte do órgão executivo municipal, 

dever-se-á dar seguimento ao previsto no n.º 2 do artigo 23.º do 

Regulamento dos Mercados Municipais do Concelho de Chaves, através da 

publicitação da realização do ato público - sorteio - por aviso em 

                                                           

de sorteio, por ato público, o qual deve ser anunciado por edital a 

afixar nos Mercados Municipais, nos locais de estilo, na página 

eletrónica do município e em, pelo menos, um jornal local. ---------- 
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edital, a afixar nos Mercados Municipais, nos locais de estilo, na 

página eletrónica do município e em, pelo menos, um jornal local, 

prevendo um período mínimo de 15 dias para aceitação de candidaturas.  

Na ausência do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e Competitividade 

(em regime de substituição), submete-se a presente informação/proposta 

directamente à consideração do Senhor Diretor de Departamento de 

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

Chaves, 24 de agosto de 2015 ---------------------------------------- 

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

Cristiana Morais ---------------------------------------------------- 

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

DELGADO DATADO DE 31.08.2015 ---------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos para a matéria. ------------------------ 

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

DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, SR. JOÃO NEVES DATADO DE 01.09.2015 ---------- 

Concordo. À Reunião Câmara. ----------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

7. PROCEDIMENTO DE HASTA PÚBLICA POR LICITAÇÃO VERBAL PARA ATRIBUIÇÃO 

DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DE NOVE LOJAS DO MERCADO MUNICIPAL DE CHAVES. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 47/DSC/2015. --------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

A presente informação consubstancia o pedido de autorização de 

abertura do procedimento - hasta pública por licitação verbal - para 

atribuição do direito de ocupação de nove lojas, que se encontram 

vagas, no Mercado Municipal de Chaves. ------------------------------ 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1. Os espaços de venda do Mercado Municipal, conforme artigo 16.º28 
do Regulamento dos Mercados Municipais do Concelho de Chaves (RMM), 

serão sempre atribuídos a título precário, pessoal e oneroso, sendo a 

atribuição condicionada aos termos do mencionado regulamento e demais 

disposições legais aplicáveis. -------------------------------------- 

2.2. Nestes termos, e conforme n.º 129 do artigo 18.º do RMM, a 

atribuição do direito de ocupação das lojas do Mercado Municipal de 

Chaves é feita mediante arrematação em hasta pública e licitação verbal 

ou outro procedimento jurídico que confira transparência ao ato de 

adjudicação de tal direito. ----------------------------------------- 

2.3. Compete assim, à Câmara Municipal, definir os requisitos e 

condições gerais da hasta pública, nomeadamente, o seu objeto, valor 

                                                           
28 Artigo 16.º - Regime de atribuição ------------------------------- 

1. Os espaços de venda serão sempre atribuídos a título precário, 

pessoal e oneroso, sendo a atribuição condicionada aos termos do 

presente regulamento e demais disposições legais aplicáveis. -------- 
29 Artigo 18.º - Condições de atribuição ---------------------------- 

A atribuição do direito de ocupação das lojas e bancas é feita mediante 

arrematação em hasta pública e licitação verbal ou outro procedimento 

jurídico que confira transparência ao ato de adjudicação de tal 

direito. ----------------------------------------------------------- 
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da base de licitação e respetivos lanços, dia, hora e local da sua 

realização (cf. n.º 230 do artigo 18.º do RMM). --------------------- 

2.4. O procedimento aprovado será então divulgado através de edital a 
afixar nos Mercados Municipais, nos locais de estilo, na página 

eletrónica do município e em, pelo menos, um jornal local (cf. n.º 331 

do artigo 18.º do RMM). --------------------------------------------- 

2.5. As lojas do Mercado Municipal, conforme n.º 132 do artigo 4.º do 
RMM, destinam-se fundamentalmente à venda a retalho de produtos 

hortofrutícolas, carne e seus derivados, salsicharia e charcutaria, 

ovos, pão, pastelaria, peixe fresco, congelado e seco, artesanato, 

flores, plantas e produtos afins e, em geral, de quaisquer géneros 

alimentícios. ------------------------------------------------------ 

2.6. No entanto, quando o julgar conveniente, a Câmara poderá autorizar 
a venda acidental, temporária ou contínua, de outros produtos ou 

artigos de consumo diário generalizado, sem prejuízo de poder ser 

autorizado o comércio de outros bens ou a prestação de serviços, ou 

outro tipo de ocupações consideradas pela Câmara compatíveis e 

relevantes para o interesse público (cf. n.º 3 do artigo 4.º do RMM).- 

3. DA ANÁLISE DA PROPOSTA EM CONCRETO ----------------------------- 

3.1. Atualmente encontram-se vagas, no Mercado Municipal de Chaves, 
nove lojas, uma exterior e oito interiores, com as especificações 

descritas no quadro infra. ------------------------------------------ 

LOJA N.º ÁREA (m2) TAXA MENSAL ATIVIDADE 

15 23 80,50€ * 

38 22,42 52,31€ Peixaria 

46 30 70,20€ * 

49 30 70,20€ * 

50 30 70,20€ * 

51 30 70,20€ * 

53 30 70,20€ * 

54 30 70,20€ * 

55 30 70,20€ * 

* Atividades previstas no n.º 1 do artigo 1.º do RMM ---------------- 

                                                           
30 Artigo 18.º - Condições de atribuição ---------------------------- 

2. A atribuição do direito de ocupação das lojas e bancas é feita 

mediante arrematação em hasta pública e licitação verbal ou outro 

procedimento jurídico que confira transparência ao ato de adjudicação 

de tal direito. ----------------------------------------------------- 
313. A hasta pública será divulgada através de edital a afixar nos --

- Mercados Municipais, nos locais de estilo, na página eletrónica do 

- município e em, pelo menos, um jornal local. --------------------- 
32 Artigo 4.º - Finalidade ------------------------------------------ 

1. Os Mercados Municipais de Chaves e Vidago destinam-se 

fundamentalmente à venda a retalho de produtos hortofrutícolas, carne 

e seus derivados, salsicharia e 3 charcutaria, ovos, pão, pastelaria, 

peixe fresco, congelado e seco, artesanato, flores, plantas e produtos 

afins e, em geral, de quaisquer géneros alimentícios. --------------- 
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3.2. De referir que a loja n.º 38 se encontra equipada e preparada para 
a atividade de comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos, em 

estabelecimentos especializados, vulgo peixaria, resultante do 

investimento da autarquia na requalificação desta tipologia de lojas. 

3.3. No caso concreto da loja n.º 15, que se encontra no espaço exterior 
do Mercado Municipal, reúne condições que a diferenciam positivamente, 

nomeadamente a montra voltada para a Avenida Irmãos Rui e Garcia Lopes, 

acesso do público através da via pública, não condicionamento ao 

horário do Mercado Municipal e instalações sanitárias de uso 

exclusivo. --------------------------------------------------------- 

3.4. As caraterísticas diferenciadoras da loja n.º 15 favorecem, 

inquestionavelmente, o manifesto interesse na sua ocupação, com dois 

processos indeferidos durante o período em que se encontrou encerrada, 

e frequentes pedidos de informação dirigidos a estes serviços. ------ 

3.5. No entanto, as lojas interiores foram já objeto de dois 

procedimentos de hasta pública, mais concretamente em fevereiro de 

2010 e setembro de 2011, não se registando a existência de qualquer 

proposta, em ambos os atos, com todos os prejuízos subjacentes. ----- 

3.6. O processo de revitalização do espaço interior do Mercado 

Municipal de Chaves obriga, necessariamente, à adoção de medidas que 

invertam o processo de degradação e desadequação dos espaços de venda 

à atual realidade, pelo que a ocupação destas lojas interiores, por 

novos ocupantes, favoreceria a dinâmica comercial desta 

infraestrutura. ---------------------------------------------------- 

3.7. Tendo em conta o enquadramento legal da matéria em causa, estes 
serviços emitem o seguinte parecer: --------------------------------- 

(i) Para fazer face à procura que tem motivado a loja n.º 15 e a 
necessidade de revitalizar o espaço interior do Mercado Municipal, 

sugere-se a promoção do procedimento com vista à atribuição do direito 

de ocupação das nove lojas, que se encontram vagas, atualmente, no 

Mercado Municipal de Chaves, através de procedimento - hasta pública 

por licitação verbal. ----------------------------------------------- 

(ii) Que sejam estabelecidos distintos valores de base de licitação e 
lanços mínimos, com base na localização e tipologia das diferentes 

lojas: ------------------------------------------------------------- 

(iii) Este procedimento deverá privilegiar a adjudicação das lojas, 
para o exercício das atividades previstas no n.º 1 do artigo 4.º do 

RMM, prosseguindo o conceito de Mercado Municipal. ------------------ 

(iv) Caso se constate a ausência de interessados a este procedimento, 
deverá a Câmara, numa segunda fase, promover procedimento com vista à 

admissão de potencias candidatos, ao exercício de atividade diferente 

da inicialmente prevista, tendo em conta, designadamente, a adequação 

ao espaço, critérios de qualidade do equipamento comercial a instalar, 

a diversidade ou novidade das atividades a promover ou dos produtos a 

comercializar, serem pessoas singulares ou coletivas, residentes no 

Concelho, que visem criar o seu posto de trabalho (cf. n.º 7 do artigo 

18.º do RMM). ------------------------------------------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

LOJA N.º BASE DE LICITAÇÃO LANÇOS MÍNIMOS 

15 600,00€ 50,00€ 

38 150,00€ 20,00€ 

46 | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 100,00€ 20,00€ 
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Atendendo às razões de facto e de direito expostas na presente 

informação, sou a propor a adoção da seguinte estratégia 

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

9.1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 
ordinária do executivo municipal, com vista à autorização de abertura 

do procedimento - hasta pública por licitação verbal - para atribuição 

do direito de ocupação de nove lojas, do Mercado Municipal de Chaves, 

conforme programa que se junta em anexo; ---------------------------- 

9.2. Alcançado tal desiderato, deverá ser determinada a data, hora e 
local da realização do procedimento - hasta pública; ---------------- 

9.3. Simultaneamente, que seja designada a comissão responsável pela 
liderança e coordenação do procedimento administrativo - hasta pública 

-, para adjudicação do direito de ocupação das lojas em causa, com a 

seguinte constituição: ---------------------------------------------- 

Presidente: Dra. Cristiana Morais ----------------------------------- 

1.º Vogal Efetivo: Dr. Marcos Barroco -------------------------------  

2.º Vogal Efetivo: Isaac Dias --------------------------------------- 

Vogais Suplentes: Manuel Pimentel Sarmento -------------------------- 

Pedro Morais -------------------------------------------------------- 

9.4. Caso a presente informação venha a ser aprovada nos termos 

anteriormente sugeridos, por parte do órgão executivo municipal, 

dever-se-á dar seguimento ao previsto no n.º 3 do artigo 18.º do 

Regulamento dos Mercados Municipais do Concelho de Chaves, através da 

publicitação da realização do ato - hasta pública por licitação verbal 

- por aviso em edital, a afixar nos Mercados Municipais, nos locais 

de estilo, na página eletrónica do município e em, pelo menos, um 

jornal local, prevendo um período mínimo de 20 dias para aceitação de 

candidaturas. ------------------------------------------------------  

Na ausência do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e Competitividade 

(em regime de substituição), submete-se a presente informação/proposta 

directamente à consideração do Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral --------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de agosto de 2015 ---------------------------------------- 

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

(Cristiana Morais) -------------------------------------------------- 

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

DELGADO DATADO DE 31.08.2015 ---------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos para a matéria. ------------------------ 

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

DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, SR. JOÃO NEVES DATADO DE 01.09.2015 ---------- 

Concordo. À Reunião Câmara. ----------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e ulteriores alterações, 

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

 

E na da mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram doze horas, para constar se lavrou a presente ata, e eu, 
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Marcelo Caetano Martins Delgado, redigi e vou assinar, junto do 

Presidente. -------------------------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

i Regulamento dos Mercados Municipais do Concelho de Chaves --------- 

Artigo 16.º Regime de atribuição ------------------------------------  

1.Os espaços de venda serão sempre atribuídos a título precário, 

pessoal e oneroso, sendo a atribuição condicionada aos termos do 

presente regulamento e demais disposições legais aplicáveis. -------- 
ii Artigo 18.º - Condições de atribuição ----------------------------   

1. A atribuição do direito de ocupação das lojas e bancas é feita 

mediante arrematação em hasta pública e licitação verbal ou outro 

procedimento jurídico que confira transparência ao ato de adjudicação 

de tal direito. ----------------------------------------------------- 

2. Compete à Câmara Municipal definir os requisitos e condições gerais 

da hasta pública, nomeadamente, o seu objeto, valor da base de 

licitação e respetivos lanços, dia, hora e local da sua realização. -  

3. A hasta pública será divulgada através de edital a afixar nos 

Mercados Municipais, nos locais de estilo, na página eletrónica do 

município e em, pelo menos, um jornal local. ------------------------ 

4. A adjudicação será feita pelo maior lanço na praça, a qual poderá 

ser anulada ou suspensa se forem verificadas irregularidades que 

afetem a legalidade do ato ou se descubra o conluio entre os 

licitantes. --------------------------------------------------------  

5. O arrematante é obrigado a depositar, no ato da praça, 25% da 

arrematação, devendo o restante ser pago nos 30 dias seguintes, sob 

pena de a adjudicação ficar sem efeito e de perder o depósito referido. 

                                                           


