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Nº 28  – Reunião  ordinária  da 

Câmara  Municipal   de   Chaves  

                                 Realizada no dia 27 de novembro 

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

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano dois mil e quinze, 

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

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

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

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

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

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

Chaves de Melo, Sr. Dr. Paulo Francisco Teixeira Alves e 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 quinze minutos e iniciando-se a mesma de acordo com a ordem do dia 

previamente elaborada e datada de vinte e quatro de novembro de dois 

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

 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

I – 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 prestado esclarecimentos e facultado 

documentos, aos Vereadores interessados, sobre as seguintes matérias 

relacionadas com a intervenção municipal, a saber: ------------------ 

- Alteração n.º 12, ao Orçamento da Despesa e ao Plano Plurianual de 

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

conhecimento, ao Executivo Municipal, e facultou cópia da alteração 

n.º12, ao Orçamento da Despesa e ao PPI. ---------------------------- 

- AMAT – Plano e Orçamento para 2016 – Sobre esta matéria, o Senhor 

Presidente da Câmara deu conhecimento, ao Executivo Municipal, e 

facultou cópia do Plano e Orçamento da AMAT para 2016. -------------- 

- Convocação de Reunião Extraordinária do Executivo – Sobre esta 

matéria, o Presidente da Câmara informou, o Executivo Municipal, da 

convocação de uma reunião extraordinária deste órgão administrativo, 

a ter lugar no próximo dia 02 de dezembro de 2015, pelas 14 horas, no 

salão nobre do Edifício dos Paços do Concelho, fazendo parte da 

respetiva ordem de trabalhos, os seguintes assuntos: alienação das 

ações detidas pelas Autarquia na Empresa Águas do Norte; Procedimentos 

administrativos de regularização de estabelecimentos industriais, ao 

abrigo do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------- 

A convocatória, em vista à realização da referida reunião 

extraordinária, será expedida, nos termos legais, no dia de hoje, e 

dirigida aos Vereadores do Executivo Municipal. --------------------- 

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

A convocação da Reunião Extraordinária do Executivo, nos termos, 

anteriormente, configurados mereceu plena concordância e/ou aceitação 

por parte de todos os membros do Executivo. -------------------------   

- Congresso da Associação “Flavienses no Mundo” – Sobre esta matéria, 

o Presidente da Câmara deu conhecimento da realização, no dia de hoje, 

a partir das 14:30 horas, do 1º congresso promovido pela Associação 
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“flavienses no Mundo” e cujo programa foi, oportunamente, tornado 

público. ----------------------------------------------------------- 

As sessões de trabalho, programadas, também, para o dia de amanhã, 

terão lugar no Auditório Municipal instalado junto ao Edifício da 

Estação. ----------------------------------------------------------- 

- Tomada de Posse do XXI Governo Constitucional – Sobre esta matéria, 

o Presidente da Câmara, começou por registar a sua satisfação pelo 

facto do Governo Português que tomou posse, no dia de ontem, integrar, 

no seu elenco, um ilustre flaviense, no caso, Dr. Manuel Delgado, 

tendo-lhe sido confiada a Secretária de Estado da Saúde. ------------ 

Dever-se-á aproveitar o início de funções do novo Governo para tentar 

restaurar e dinamizar o processo de criação da unidade local de saúde 

para o Alto Tâmega. ------------------------------------------------- 

O facto do Hospital de Chaves estar integrado no Centro Hospitalar de 

Trás-os-Montes e Alto Douro coloca-o sempre na contingência de serem 

cometidos erros, em prejuízo do próprio hospital, por parte dos Órgãos 

responsáveis pela sua Gestão. --------------------------------------- 

Veja-se, nesse sentido, o recente episódio relacionado com a 

publicação, diga-se, errada, no diário da república, do estatuto 

confiado à urgência do Hospital de Chaves. -------------------------- 

Dever-se-á ainda, diligenciar junto do Ministério da Justiça a criação 

da Comarca do Alto Tâmega. ------------------------------------------ 

Entendo também, que toda a Administração Pública se deve reorganizar 

em torno das “Nut 3”, como por exemplo a Segurança Social e a 

Administração Interna. ---------------------------------------------- 

 

 

II - 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 registar o seu pedido de 

desculpas, ao Senhor Antero dos Santos Pereira, por não ter estado 

presente na inauguração de uma via da cidade, à qual foi atribuída o 

seu nome. ----------------------------------------------------------- 

A sua não comparência, em tal cerimónia, deveu-se, exclusivamente, ao 

facto de não ter sido, devida e oportunamente, informado do dia, hora 

e local de realização de tal cerimónia. ----------------------------- 

Neste contexto, solicitou a formalização de tal pedido de desculpas, 

o qual deverá ser endereçado ao Senhor Antero dos Santos Pereira. --- 

- Seguidamente manifestou a sua esperança e convicção que o novo 

Governo, em funções, venha a tornar possível a resolução de muitos dos 

problemas do Concelho de Chaves, nomeadamente a restruturação do 

Hospital de Chaves, a reorganização do Mapa judiciário e os serviços 

públicos de apoio ao cidadão. --------------------------------------- 

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

De seguida, usou da palavra, o Presidente da Câmara, para se associar 

ao desejo manifestado pelo Vereador do Partido Socialista, Dr. 

Francisco Melo, no sentido de que o novo Governo possa contribuir, com 

a sua ação, para a requalificação dos serviços públicos instalados no 

Concelho, revendo, simultaneamente, a política prosseguida pelo Ex- 

Ministro da Saúde, Senhor Dr. Correia de Campos, e que colocou o 

Hospital de Chaves numa linha de permanente desqualificação funcional. 

Por outro lado, seria, também, bem-vinda a concretização de uma 

política de abolição das portagens, na A24, que, o então Primeiro-

ministro, Eng. José Sócrates, introduziu. --------------------------- 

A reposição da comarca judicial de Chaves que o Governo, do Primeiro-

ministro, Dr. Passos Coelho, retirou será, inequivocamente, uma medida 
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justa e adequada, em defesa das populações locais do Concelho de 

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

Por último, à semelhança do deliberado, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal, é sua convicção que toda a reorganização da 

Administração Publica seja feita em torno das “CIM”, realidade que já 

vem sendo seguida, no âmbito da organização dos serviços de emprego.- 

A organização dos serviços de saúde, segurança, e segurança social 

deveria, também, passar a ser feita na lógica das comunidades 

intermunicipais. --------------------------------------------------- 

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

Retomou o uso da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. 

Francisco António Chaves de Melo, questionando, o Presidente da 

Câmara, sobre o motivo pelo qual o Conselho Municipal da Juventude não 

tem tido a devida dinâmica, nomeadamente através da realização regular 

de reuniões de trabalho. -------------------------------------------- 

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

Em resposta ao pedido de esclarecimento, acima exarado, usou da 

palavra, o Vice-presidente da Câmara, Arq. Carlos Penas, tendo, sobre 

a matéria, referido o seguinte: ------------------------------------- 

1 – Em face das alterações legislativas, recentemente, ocorridas, e, 

bem assim, à modificação da composição do Conselho Municipal da 

Juventude, não se tornou, objetivamente, possível a convocação da 

reunião, de tal Órgão consultivo, no pretérito mês de setembro. ----- 

2 – No entanto, tal reunião terá lugar no próximo mês de dezembro do 

corrente ano. ------------------------------------------------------- 

    

 

III - 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 por manifestar a sua esperança em 

que o novo Governo possa contribuir para a diminuição das assimetrias 

existentes entre o interior e o litoral, contribuindo, com a sua ação, 

para melhorar os serviços de saúde do Concelho, melhorar a 

reorganização do mapa judiciário e melhorar as ligações rodoviárias 

intra regionais. ---------------------------------------------------- 

- Seguidamente, questionou, o presidente da Câmara, relativamente à 

repavimentação feita, recentemente, na Av. das Casas dos Montes. ---- 

De facto, desconhece a entidade responsável pela Execução de tal obra, 

ou seja, se a mesma foi executada por empresas privadas distribuidoras 

de serviço público ou pela Autarquia. ------------------------------- 

No entanto, a Autarquia, particularmente, os serviços técnicos 

responsáveis, deverão estar atentos a estas situações e, na medida do 

possível, estabelecer protocolos com as empresas distribuidoras, em 

vista a uma melhor coordenação deste tipo de intervenções. ---------- 

Na situação, ora, descrita a Autarquia poderia ter aproveitado para 

fazer uma reposição total de todo o pavimento da Avenida. ----------- 

É, assim, conveniente haver maior coordenação deste tipo de 

intervenções. ------------------------------------------------------ 

- Sugeriu, ainda, a execução de obras de conservação do Edifício da 

Biblioteca Municipal, nomeadamente no que concerne à 

substituição/manutenção das caixilharias das janelas do Edifício. --- 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 
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1. ATAS: 

 

 

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

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

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

correções que foram sugeridas pelo Vereador do Partido Socialista, 

Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo, as quais foram, de 

imediato, introduzidas, no correspondente texto, aprovar, depois de 

lida, a referida ata. ----------------------------------------------- 

Não participou na votação deste assunto, o Vereador do Movimento 

Autárquico Independente, Senhor João Carlos Alves Neves, em virtude 

de não ter estado presentes na reunião da Câmara Municipal titulada 

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

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A 

EHATB-EMPREENDIMENTOS HIDROELÉTRICOS DO ALTO TÂMEGA E BARROSO, S.A – 

ANO 2016. PROPOSTA Nº124/GAP/15. ------------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Fundamentos ----------------------------------------------------- 

1 - A “EHATB, EIM, S.A” foi criada por iniciativa de seis municípios 

da região do Alto Tâmega (Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de 

Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar) tendo como objetivo da sua 

constituição o reforço das receitas municipais e consequente 

diminuição da dependência do Orçamento de Estado, nomeadamente através 

do aproveitamento em seu benefício dos variados recursos endógenos 

existentes nos respetivos territórios, e ao mesmo tempo, o fomento do 

desenvolvimento regional e local; ----------------------------------- 

2 - A Lei 50/2012, de 31 de agosto, aprovou um novo regime jurídico 

da atividade empresarial local e das participações locais, revogando 

a Lei nº 53-F/2005, de 29 de dezembro, que regulava anteriormente esta 

matéria, passando a “EHATB, EIM, S.A”, de acordo com o disposto no nº 

4 do artigo 19º, a ser qualificada como empresa local de natureza 

intermunicipal, sob a influência conjunta de vários municípios. 

Subsequente da qualificação jurídica da “EHATB, EIM, S.A”, decorrente 

da Lei 50/2012, de 31 de agosto, e do quadro jurídico nele consagrado 

para a atividade empresarial local, e tendo em conta que a natureza 

das atividades a desenvolver pela empresa, de acordo com o artigo 48º, 

a “EHATB, EIM, S.A” caracteriza-se como uma empresa local de promoção 

do desenvolvimento local e regional. -------------------------------- 

3 - Assim, a sociedade tem por objeto social as seguintes atividades: 

promoção, manutenção e conservação de infraestruturas urbanísticas e 

gestão urbana; renovação e reabilitação urbanas e gestão do património 

edificado; promoção e gestão de imóveis de habitação social; produção 

de energia elétrica; promoção do desenvolvimento urbano e rural no 

âmbito intermunicipal. A sociedade pode ainda exercer, 

excecionalmente, a atividade de promoção do desenvolvimento urbano e 

rural de âmbito municipal, nas condições previstas na Lei sobre o 

regime jurídico da atividade empresarial local. A sociedade poderá 

também, desde que para o efeito esteja habilitada, exercer outras 

atividades para além daquelas que constituem o seu objeto principal, 
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quando consideradas acessórias ou complementares;--------------------

4 - A gestão da “EHATB, EIM, S.A” articula-se com os objetivos 

prosseguidos pelas entidades públicas participantes (Municípios) no 

capital social e visa a promoção do desenvolvimento local e regional, 

procurando assegurar a viabilidade económica e o equilíbrio 

financeiro. A “EHATB, EIM, S.A”, enquanto empresa local de promoção 

do desenvolvimento local e no escopo das atividades previstas no seu 

objeto social, tem por missão contribuir para o desenvolvimento 

económico-social da sua área territorial de atuação e promover o 

crescimento económico local e regional;------------------------------

5 - A atividade da “EHATB, EIM, S.A” de produção de energia elétrica, 

com origem nos recursos renováveis, apresenta normalmente resultados 

globais positivos, pelo que a existência de transferências financeiras 

por parte das entidades públicas participantes no capital social 

(municípios acionistas) se torna geralmente desnecessária, uma vez que 

as mesmas apenas serão obrigatórias no caso de: resultado líquido 

antes de impostos se apresentar negativo (artigo 40º n.º2 da Lei 

50/2012); desenvolvimento de políticas de preços das quais decorram 

receitas operacionais anuais inferiores aos custos anuais (artigo 50º 

n.º2 da Lei 50/2012); -----------------------------------------------

6 - Os excedentes apresentados pela sociedade foram alocados em 

reinvestimentos em projetos da mesma natureza dos que constituem a sua 

atividade de produção de energia elétrica, e atualmente, parte deles 

na sustentação de atividades menos rentáveis ligadas também à promoção 

do desenvolvimento local e regional;---------------------------------

7 - Face à tipologia e natureza da empresa, em execução das referidas 

orientações estratégicas, as entidades públicas participantes devem 

celebrar contratos-programa para o ano económico de 2016 (artigo 50º 

n.º1 da Lei 50/2012), conforme vem solicitar a empresa em apreço, de 

acordo com o ofício que se anexa, registado nos Serviços 

Administrativos da Autarquia, no dia 18 de novembro, sob o nº 12960.-

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

Assim, de acordo com as razões de facto e de direito anteriormente 

enunciadas, tomo a liberdade de propor ao executivo municipal:-------

a) Aprovar a minuta do Contrato-Programa a realizar entre o Município 

de Chaves e a EHATB, EIM, SA, conforme matriz em anexo à presente 

proposta, com base no parecer prévio emitido sobre a matéria, pelo 

Fiscal Único da EHATB, EIM, SA.--------------------------------------

b) Caso a presenta proposta seja aprovada pelo órgão executivo 

municipal, deverá o respetivo processo ser submetido à Assembleia 

Municipal com vista à sua aprovação no cumprimento do disposto no nº 

5, do Artigo 47º, da Lei nº 50/2012, de 31 de Agosto;----------------

c) Se a proposta for sancionada pelos competentes órgãos municipais, 

que seja legitimado o Presidente da Câmara Municipal a proceder à 

outorga do referido contrato-programa;-------------------------------

d) Por fim, e dando cumprimento ao estipulado no nº 7, do artigo 47º, 

o referido Contrato-Programa depois de celebrado, deverá ser 

comunicado à Inspeção-Geral de Finanças, e em face do valor, ao 

Tribunal de Contas, no estrito cumprimento dos prazos previstos para 

o efeito.----------------------------------------------------------- 

Chaves, 20 de Novembro de 2015--------------------------------------- 

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

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

ANEXO: Minuta do Contrato-Programa.---------------------------------- 

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

MINUTA DE CONTRATO-PROGRAMA----------------------------------------- 
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Entre: MUNICÍPIO DE CHAVES, pessoa coletiva n.º 501 205 551, com sede 

na Praça de Camões, em CHAVES, neste contrato legalmente representado 

pelo seu Presidente, António Cândido Monteiro Cabeleira, com poderes 

para obrigar, adiante abreviadamente designada Primeiro Outorgante;--

E ------------------------------------------------------------------

“EHATB - EMPREENDIMENTOS HIDROELÉCTRICOS DO ALTO TÂMEGA E BARROSO, 

EIM, SA”, com sede na Rua Nuno Alvares Pereira, da vila de Ribeira de 

Pena, titular do número único de matrícula e de pessoa coletiva 502 

227 842, com o capital social de 900.000 euros, representada neste 

ato, pelos Senhores Amílcar Rodrigues Alves Castro de Almeida e, Rui 

Manuel Vaz Alves que outorgam na qualidade de Administradores da dita 

Sociedade, com poderes para a obrigar, adiante designada por “EHATB, 

EIM, S.A” ou Segundo Outorgante; ------------------------------------

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

1. A EHATB, EIM, SA é uma empresa local de promoção do 

desenvolvimento local e regional, constituída por iniciativa dos 

municípios de Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços 

e Vila Pouca de Aguiar e por eles integralmente detida, regida pela 

Lei 50/2012 de 31 de Agosto na sua redação atualizada, à qual cumpre, 

por delegação daqueles municípios, o fomento do desenvolvimento 

regional e local através do aproveitamento, em benefício dos 

respetivos territórios e populações, dos variados recursos endógenos 

neles existentes.--------------------------------------------------- 

2. A “EHATB, EIM, SA” reveste a natureza de uma empresa local 

intermunicipal, de acordo com o nº 4, do artigo 19º da Lei 50/2012, 

sob a influência conjunta daquelas entidades públicas participantes.- 

3. Os referidos municípios são os únicos titulares do capital social 

da EHATB, EIM, SA por eles repartido de forma igualitária.----------- 

4. O objeto da EHATB, EIM, SA, corporizado no artigo 2º dos seus 

estatutos, consiste no desenvolvimento das seguintes atividades: 

promoção, manutenção e conservação de infraestruturas urbanísticas e 

gestão urbana; renovação e reabilitação urbanas e gestão do património 

edificado; promoção e gestão de imóveis de habitação social; produção 

de energia elétrica; promoção do desenvolvimento urbano e rural no 

âmbito intermunicipal. A sociedade pode ainda exercer, 

excecionalmente, a atividade de promoção do desenvolvimento urbano e 

rural de âmbito municipal, nas condições previstas na Lei sobre o 

regime jurídico da atividade empresarial local. A sociedade poderá 

também, desde que para o efeito esteja habilitada, exercer outras 

atividades para além daquelas que constituem o seu objeto principal, 

quando consideradas acessórias ou complementares.-------------------- 

5. A gestão da EHATB, EIM, SA, procurando assegurar a sua viabilidade 

económica e o equilíbrio financeiro, articula-se com os objetivos 

prosseguidos pelos municípios acionistas, tendo em conta as 

orientações estratégicas por eles aprovadas e revistas oportunamente, 

e, no escopo das atividades previstas no seu objeto social, visa a 

promoção do desenvolvimento económico, a eliminação das assimetrias e 

o reforço da coesão económico e social da sua área territorial de 

atuação.------------------------------------------------------------ 

6. A atividade de produção de energia elétrica com origem nos recursos 

renováveis da região pela EHATB, EIM, SA apresenta normalmente 

resultados globais positivos, sendo parte deles alocados à sustentação 

das atividades menos rentáveis ligadas à promoção do desenvolvimento 

local e regional, mediante a celebração pelos Municípios acionistas 

dos correspondentes contratos-programa.------------------------------ 

7. A alocação desses excedentes dispensa a atribuição pelos municípios 

acionistas, com contrapartida das obrigações por ela assumidas, de 
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subsídios à exploração, e a especificação dos respetivos montantes nos 

contratos-programa, obrigatória apenas nas situações previstas na Lei 

50/2012 (Resultado líquido antes de impostos se apresentar negativo e 

desenvolvimento de políticas de preços das quais decorram receitas 

operacionais inferiores aos custos anuais, art.ºs 40, nº2, e 50º, nº 

2, respetivamente).------------------------------------------------- 

8. As ações previstas no presente contrato-programa visam desenvolver 

a economia local e regional, melhorar a qualidade de vida dos munícipes 

e potenciar os fatores de atratividade do Município e do Alto Tâmega.-  

9. A Assembleia Municipal de CHAVES na sua sessão de_____, e sob 

proposta da Câmara Municipal de CHAVES aprovou o presente contrato-

programa, nos termos do disposto no nº 5 do artigo 47º, ex vi do nº 2 

do artigo 50º da Lei 50/2012 de 31 de Agosto.------------------------ 

10. O Fiscal único da EHATB, EIM, S.A”, emitiu, nos termos previstos 

na alínea c), do número 6 do artigo 25.º do citado diploma legal, 

parecer prévio sobre celebração do presente contrato-programa.------- 

Celebram, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 

50.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, o presente contrato-programa, 

que se regerá pelos termos e condições constantes das cláusulas 

seguintes, que as partes livremente estipulam e reciprocamente 

aceitam: ----------------------------------------------------------- 

CAPÍTULO I---------------------------------------------------------- 

DISPOSIÇÕES GERAIS -------------------------------------------------

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

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

1- O presente contrato-programa determina, concretiza e específica, 

em conformidade com o artigo 50º da Lei 50/2012 de 31 de Agosto, os 

objetivos imediatos e mediatos da missão atribuída à EHATB, EIM, SA, 

no quadro do seu objeto social e no âmbito da promoção, manutenção e 

conservação de infraestruturas urbanísticas e gestão urbana e da 

promoção do desenvolvimento urbano e rural no âmbito municipal.------ 

2- Os artigos seguintes definem os termos jurídicos, financeiros e 

materiais que enquadrarão a atuação e o funcionamento da EHATB, EIM, 

SA no cumprimento do presente contrato-programa.--------------------- 

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

(Missão)------------------------------------------------------------ 

1- A EHATB, EIM, SA, tem por missão a execução das ações constantes 

do anexo ao presente contrato-programa, utilizando para tal critérios 

adequados de gestão e de execução técnica, promovendo a realização e 

a afetação, eficiente eficaz, dos recursos financeiros inerentes, de 

forma a habilitarem a alcançar a perfeição e a qualidade do 

serviço/produto pretendida, respeitando os prazos e controlando os 

custos, concorrendo dessa forma para a satisfação do interesse público 

subjacente a cada uma das ações.------------------------------------- 

2- Os objetivos sectoriais a prosseguir pela EHATB, EIM, SA 

correspondem aos fixados no seu plano de atividades, a comunicar à 

Câmara Municipal de CHAVES, nos termos do disposto no artigo 42º da 

Lei 50/2012 de 31 de 31 de Agosto.----------------------------------- 

3- O desenvolvimento dos objetivos sectoriais, independentemente da 

especificidade que possa ser atribuída a cada intervenção, deve ter 

por referencial a sua importante contribuição para o desenvolvimento 

económico-social e a promoção do crescimento económico do território, 

representando cada um deles o compromisso com a promoção do 

desenvolvimento local e regional da área de atuação da empresa.------ 

4- O Município de CHAVES monitorizará o cumprimento pela empresa da 

sua missão através dos indicadores de desempenho consignados no 

presente contrato-programa.----------------------------------------- 
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Artigo 3º----------------------------------------------------------- 

(Atos procedimentais)----------------------------------------------- 

1- A EHATB, EIM,SA para efeitos da execução do presente contrato-

programa e para cumprimento do seu objeto social, praticará todos os 

atos jurídicos administrativos e materiais necessários ao cumprimento 

da missão que lhe é atribuída, ficando subordinada, sem prejuízo da 

sua autonomia técnica, jurídica e administrativa, às orientações 

estratégicas aprovadas pelos Municípios acionistas. ----------------- 

2- Nos poderes previstos no presente artigo estão compreendidos todos 

os demais atos que sejam preparatórios, complementares ou subsidiários 

das atividades inerentes aos objetivos setoriais previstos, e que se 

revelem necessários ou adequados à sua concretização.---------------- 

3- A EHATB, EIM, SA adotará na execução dos objetivos sectoriais 

previstos no presente contrato-programa os procedimentos que, no seu 

entendimento, se mostrarem legal e tecnicamente mais adequados.------ 

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

(Obrigações e Responsabilidades)------------------------------------ 

1- Constituem obrigações genéricas da EHATB, EIM, SA no quadro da 

concretização dos objetivos sectoriais a executar que lhe está 

atribuído:---------------------------------------------------------- 

a) Dar perfeito e tempestivo cumprimento ao seu plano de atividades, 

aplicando o seu conhecimento e a sua experiência acumulada e recorrendo 

a uma gestão adequada, de forma a identificar as soluções e aplicando 

os métodos e procedimentos que se mostrem técnica e legalmente mais 

adequados a alcançar os propósitos municipais inerentes aos 

empreendimentos atribuídos;----------------------------------------- 

b) Estabelecer políticas de melhoria de forma a garantir níveis de 

satisfação e de qualidade crescentes, colocando em prática medidas e 

soluções destinadas a identificar constrangimentos e superar bloqueios 

suscetíveis de por em causa a qualidade, o custo e o prazo de execução 

de cada empreendimento.---------------------------------------------- 

2- Constituem obrigações específicas da EHATB, EIM, SA, no quadro da 

concretização dos objetivos sectoriais a executar:------------------- 

a) Proceder à aquisição de bens ou serviços, incluindo a elaboração 

de projetos, locações, fornecimentos, empreitadas ou de quaisquer 

outras prestações tidas por indispensáveis para assegurar a perfeição 

da sua decisão:------------------------------------------------------ 

b) Promover a abertura dos procedimentos de contratação, assumindo 

todos os atos necessários à conclusão desses procedimentos; --------- 

c) Executar atos de fiscalização e controlo no âmbito da execução 

física e financeira das ações;--------------------------------------- 

d) Suportar, na prossecução dos objetivos comuns e setoriais, todos 

os encargos inerentes a todos os investimentos e demais custos 

associados à execução das ações;------------------------------------- 

e)Proceder à receção provisória e definitiva das obras ou das 

prestações de serviços executadas em cumprimento do contrato-

programa.----------------------------------------------------------- 

f) Reportar ao Município a informação prevista no artigo seguinte.--- 

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

(Informações)------------------------------------------------------- 

1- A EHATB, EIM, SA informará periodicamente o município de CHAVES da 

evolução na execução das diferentes ações, do resultado da sua 

atividade e, sempre que este último o solicite, prestará qualquer 

esclarecimento adicional relativamente à execução das ações previstas 

no presente contrato-programa.--------------------------------------- 

2- Na prestação da informação está incluída, para além da que decorre 

da lei das sociedades comerciais, a remessa obrigatória dos documentos 
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de gestão previstos no nº 1 do art.º 42º da Lei 50/2012, de 31 de 

Agosto.------------------------------------------------------------- 

CAPÍTULO II--------------------------------------------------------- 

PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS URBANÍSTICAS E 

GESTÃO URBANA------------------------------------------------------- 

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

(Âmbito)------------------------------------------------------------ 

1- A EHATB, EIM, SA procederá, no quadro da promoção, manutenção e 

conservação de infraestruturas urbanísticas e gestão urbana, à 

execução das ações previstas no anexo a este contrato-programa, 

integrando-se cada um dos empreendimentos de que a EHATB, EIM, SA 

venha a ser encarregada de executar num objetivo setorial da empresa, 

representando o seu compromisso com a promoção do desenvolvimento 

local e regional. --------------------------------------------------- 

2- As ações ou atividades indicadas no número anterior serão 

financiadas direta e autonomamente pela EHATB, EIM, SA, por recurso 

às receitas próprias, mais propriamente os previsíveis excedentes 

resultantes da produção de energia elétrica.------------------------- 

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

(Prerrogativas da empresa durante a execução) ---------------------- 

1- Nas situações previstas na alínea c), do nº 2 do artigo 4º do 

presente contrato-programa, a EHATB, EIM, SA atuará como entidade 

contratante e dona da obra para todos os efeitos das disposições legais 

aplicáveis.--------------------------------------------------------- 

2- A transmissão referida no artigo seguinte não prejudica a 

legitimidade da EHATB, EIM, SA, para atuar posteriormente à 

construção, sempre que esteja em causa o cumprimento das obrigações 

de garantia prestadas pelos empreiteiros.---------------------------- 

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

(Entrega da obra) -------------------------------------------------- 

Concluída cada uma das obras inerentes às ações mencionadas no presente 

capítulo, a EHATB, EIM, SA, remeterá uma cópia do auto de receção 

provisória ao município de CHAVES, momento a partir do qual se 

considerará a obra entregue a este, ficando os ativos daí resultantes 

integrados de forma direta e imediata na esfera jurídica do município, 

que assumirá, também imediata e automaticamente, a respetiva gestão.-  

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

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL NO ÂMBITO INTERMUNICIPAL- 

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

(Âmbito)------------------------------------------------------------ 

1- A EHATB, EIM, SA, procederá, no quadro da promoção do 

desenvolvimento urbano e rural no âmbito intermunicipal, à execução 

das ações previstas no presente contrato-programa, integrando-se cada 

um dos empreendimentos de que a EHATB, EIM, SA, venha a ser encarregada 

de executar num objetivo setorial da empresa, representando o seu 

compromisso com a promoção do desenvolvimento local e regional.------ 

2- As ações ou atividades indicadas no número anterior serão 

financiadas direta e autonomamente pela EHATB, EIM, SA, por recurso 

às receitas próprias, mais propriamente os previsíveis excedentes 

resultantes da produção de energia elétrica.------------------------- 

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

(Prerrogativas da empresa durante a execução)----------------------- 

1- Nas situações previstas na alínea c), do nº 2 do artigo 4º do 

presente contrato-programa a EHATB, EIM, SA, atuará como entidade 

contratante para todos os efeitos das disposições legais aplicáveis, 

incluindo qualquer atuação pós-execução sempre que esteja em causa o 

cumprimento das obrigações de garantia prestadas pelos fornecedores.- 
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2-A EHATB, EIM, SA, concluída cada uma das ações identificadas no 

anexo ao presente contrato-programa, remeterá uma cópia do auto de 

receção ao município de CHAVES.-------------------------------------- 

CAPÍTULO IV--------------------------------------------------------- 

OUTRAS DISPOSIÇÕES-------------------------------------------------- 

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

(Quadro Económico-financeiro) -------------------------------------- 

1- Prevê-se que a EHATB, EIM, SA, apresente no ano de 2016, período 

de vigência do presente contrato-programa, resultados anuais 

equilibrados, nos termos do art.º 40º da Lei 52/2012. --------------- 

2- A atividade de produção de energia elétrica apresenta resultados 

globais normalmente positivos, gerando previsivelmente excedentes que 

serão utilizados na sustentação das atividades menos rentáveis a 

prosseguir pela empresa e previstas no artigo 1º.-------------------- 

3- Os montantes financeiros alocados às atividades referidas no número 

anterior serão distribuídos neste município pela promoção, manutenção 

e conservação de infraestruturais urbanísticas e gestão urbana, e pela 

promoção do desenvolvimento urbano e rural no âmbito local e regional, 

tal como consta da informação anexa.--------------------------------- 

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

(Subsídios à exploração) ------------------------------------------- 

O quadro económico-financeiro definido na cláusula anterior dispensa 

a necessidade de o município atribuir à EHATB, EIM, SA, subsídios à 

exploração ou outras transferências financeiras ou comparticipações 

públicas.----------------------------------------------------------- 

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

(Indicadores de Desempenho) ---------------------------------------- 

1- As ações referidas no artigo 2º, inscrevem-se nos objetivos 

sectoriais a prosseguir pela empresa, pretendendo-se atingir com este 

contrato-programa que os valores previstos para a execução de cada 

uma, se contenham dentro de fortes níveis de racionalização de custos 

e de uma utilização eficaz e eficiente dos recursos disponíveis, a 

aferir através do indicadores descritos nos artigos seguintes. ------ 

2- O contrato-programa será alvo de avaliação periódica trimestral, 

considerando a necessidade de dar conta da eficácia e eficiência na 

execução das ações previstas, no âmbito do “Relatório Trimestral da 

Execução Orçamental”, previsto na alínea e), do nº1, do artigo 42º da 

Lei 50/2012 de 31 de Agosto, onde além de informação sobre a execução 

das ações por ele abrangidas, contenha ainda eventuais desvios 

económicos e financeiros, bem como a respetiva justificação.--------- 

Artigo 14º---------------------------------------------------------- 

(Indicadores de Eficácia) ------------------------------------------ 

1- A qualidade do serviço prestado pela EHATB, EIM, SA, será aferida 

através de três indicadores de eficácia previstos nos números 

seguintes.---------------------------------------------------------- 

2- A eficácia da EHATB, EIM, SA, ao nível da execução física das 

ações, será medida através dos indicadores seguintes:---------------- 

a) Prestação ineficaz: assegurar o cumprimento das ações em 

percentagem inferior a 60%.------------------------------------------ 

b) Prestação eficaz: assegurar o cumprimento das ações em 

percentagem entre 60% a 80%.----------------------------------------- 

c) Prestação muito eficaz: assegurar o cumprimento das ações em 

percentagem superior a 80%.------------------------------------------ 

3- A eficácia da EHATB, EIM, SA, ao nível do cumprimento dos prazos 

para a conclusão das ações que haja a realizar, será medida através 

dos indicadores seguintes:------------------------------------------- 
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a) Prestação ineficaz: conclusão de 70% das intervenções inerentes 

a cada ação, dentro do prazo contratual.----------------------------- 

b) Prestação eficaz: conclusão de 80% das intervenções inerentes a 

cada ação, dentro do prazo contratual.------------------------------- 

c) Prestação muito eficaz: conclusão de 90% das intervenções 

inerentes a cada ação, dentro do prazo contratual.------------------- 

4- A eficácia da EHATB, EIM, SA, ao nível do cumprimento dos prazos 

de pagamento das ações, será medida através dos indicadores 

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

a) Prestação ineficaz: pagamento de 70% das despesas com as 

intervenções inerentes a cada ação, dentro do prazo contratual, por 

motivos atinentes à gestão da empresa.------------------------------- 

b) Prestação eficaz: pagamento de 80% das despesas com as 

intervenções inerentes a cada ação, dentro do prazo contratual, por 

motivos atinentes à gestão da empresa.------------------------------- 

c) Prestação muito eficaz: pagamento de 90% das despesas com as 

intervenções inerentes a cada ação, dentro do prazo contratual, por 

motivos atinentes à gestão da empresa.------------------------------- 

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

(Indicadores de Eficiência) ---------------------------------------- 

1- A produtividade da EHATB, EIM, SA, será aferida através de dois 

indicadores de eficiência previstos nos números seguintes.----------- 

2- A eficiência da EHATB, EIM, SA, ao nível da proporção do desvio de 

custos real face ao estimado, será aferida através dos indicadores 

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

a) Prestação ineficiente: obter uma taxa (média) de acréscimos de 

custos, em valor superior a 5% dos valores orçamentais;-------------- 

b) Prestação eficiente: garantir uma taxa (média) de acréscimos de 

custos, em valor compreendido entre 2% e a 5% dos valores orçamentais;- 

c) Prestação muito eficiente: garantir uma taxa (média) de 

acréscimos de custos, em valor inferior a 2% dos valores orçamentais.- 

3- A eficiência da EHATB, EIM, SA, em nível da regularidade do 

processo administrativo pré-contratual, será aferida através dos 

indicadores seguintes: ---------------------------------------------- 

a) Prestação ineficiente: obter uma taxa (média) de anulação 

jurisdicional de decisões de adjudicação em procedimento de 

contratação pública superior a 5% do total dos procedimentos 

contratuais promovidos;--------------------------------------------- 

b) Prestação eficiente: obter uma taxa (média) de anulação 

jurisdicional de decisões de adjudicação em procedimento de 

contratação pública em valor compreendido entre 2% e 5% do total dos 

procedimentos contratuais promovidos;-------------------------------- 

c) Prestação muito eficiente: garantir uma taxa (média) de anulação 

jurisdicional de decisões de adjudicação em procedimento de 

contratação pública em valor inferior a 2%, do total dos procedimentos 

contratuais promovidos.--------------------------------------------- 

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

(Redistribuição das verbas afetas às ações) ------------------------ 

A EHATB, EIM, SA, fica desde já autorizada a proceder à redistribuição 

e reclassificação das verbas consignadas no anexo ao presente 

contrato-programa, entre as diferentes ações nele previstas, podendo 

haver supressões ou adicionamentos de outras, desde que para a 

prossecução dos objetivos programáticos do presente contrato-programa 

ali compreendidas e não seja excedido o montante global deste último.- 

Artigo 17º---------------------------------------------------------- 

(Alterações ao Contrato-programa) ---------------------------------- 
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1- As partes outorgantes obrigam-se, mutuamente, a respeitar os 

deveres de boa cooperação entre si, bem como com outras instituições 

e organismos envolvidos na concretização do presente contrato-

programa, no sentido de garantir a boa realização do objeto do presente 

Contrato-Programa.--------------------------------------------------

2- Qualquer alteração, aditamento ou disposição acessória ao presente 

Contrato-Programa deverá constar de documento escrito e assinado por 

todas as partes, que consubstanciará, de igual modo, eventuais anexos 

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

Artigo 18º---------------------------------------------------------- 

(Incumprimento do contrato-programa) ------------------------------- 

O incumprimento do presente Contrato-Programa é motivo bastante para 

a sua resolução pela parte não faltosa.------------------------------ 

Artigo 19º---------------------------------------------------------- 

(Resolução de Conflitos) ------------------------------------------- 

Para dirimir qualquer litígio emergente da interpretação e execução 

do presente Contrato-Programa as partes designam como competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, com expressa renúncia 

a qualquer outro. --------------------------------------------------- 

Artigo 20º --------------------------------------------------------- 

(Vigência) --------------------------------------------------------- 

O presente contrato-programa vigorará entre a data de assinatura e 

31 de Dezembro de 2016. -------------------------------------------- 

O presente Contrato-Programa, em quatorze páginas, é feito em 

duplicado, ficando um exemplar na posse de cada um dos outorgantes, e 

vai ser rubricado em todas as páginas à exceção da última que é 

assinada. ---------------------------------------------------------- 

Ribeira de Pena,      de      Dezembro de 2015---------------------- 

PRIMEIRO OUTORGANTE (Presidente do Município de CHAVES)------------- 

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

SEGUNDO OUTORGANTE (Conselho de Administração da Empreendimentos ---

Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, EIM, SA)------------------- 

Amílcar Rodrigues Alves Castro de Almeida-------------------------- 

Rui Manuel Vaz Alves------------------------------------------------ 

ANEXO--------------------------------------------------------------- 

Apresentam-se as atividades ligadas ao desenvolvimento local e 

regional desenvolvidas pela EHATB, EIM, SA, no quadro da “promoção, 

manutenção e conservação de infraestruturas urbanísticas e gestão 

urbana” e da “promoção do desenvolvimento urbano e rural”, no âmbito 

intermunicipal, ao abrigo do presente contrato-programa, no concelho 

de CHAVES.---------------------------------------------------------- 

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

No quadro que se segue apresentam-se os gastos, estimados, associados 

ao desenvolvimento das atividades a realizar no concelho de CHAVES.-- 

 

 

CONTRATO 

PROGRAMA 

CONCELHO DE 

CHAVES 

 

PROMOÇÃO DO 

DESENVOLVIMENTO 

URBANO E RURAL 

 

PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E 

CONSERVAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURAS 

URBANÍSTICAS E GESTÃO 

URBANA 

 

 

 

TOTAL 

 

 

2016 

 

349 000,00 € 

 

 

0,00 € 

 

 

349 000,00 € 

 

No quadro seguinte apresentam-se as ações a desenvolver no âmbito de 

cada uma das atividades constantes do quadro anterior. -------------- 
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ATIVIDADE AÇÃO OBJETO E MISSÃO  

Promoção, manutenção e 

conservação de 

infraestruturas 

urbanísticas e gestão 

urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE AÇÃO OBJETO E MISSÃO 

Promoção do 

desenvolvimento urbano 

e rural 

Promoção de eventos de 

divulgação de produtos e 

serviços regionais, 

designadamente: “Sabores 

Chaves – Feira do 

Fumeiro”, “Chaves Romana – 

Aquae Amor”, “Chaves 

Romana – Aquae Vitae”, 

“Sabores Chaves – Feira do 

Folar”, “Sabores Chaves – 

Feira do Pastel”, “Sabores 

Chaves – Feira do Vinho” e 

“Chaves Romana – Festa dos 

Povos ” 

 

Potenciação e respetiva 

promoção do Mundo Rural e da 

sua envolvência, por recurso à 

preservação, valorização e 

divulgação dos seus produtos e 

serviços, dos valores da sua 

gastronomia, dos seus costumes 

e tradições, e da sedução da 

natureza, com as suas 

paisagens e montanhas 

espalhadas pelo território 

permitindo a prática de 

atividade física ao ar livre, 

criando deste modo fatores 

proporcionadores de 

atratividade, visando-se, em 

última linha, a intensificação 

de fluxos de visitantes ao 

concelho e região, a promoção 

dos produtos e serviços 

oferecidos, a animação da 

economia local e a melhoria 

dos respetivos índices 

económico-sociais de 

desenvolvimento. 

 

 

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

Durante a análise e discussão do presente assunto, usou da palavra, o 

Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, tendo tecido os seguintes comentários: --------------------- 

1 – Como diz o poeta, “mudam-se os tempos, mudam-se as vontades”, 

recordando-se bem do tempo em que o PSD criticava o excesso de festas. 

2 – Esta proposta aponta para um gasto significativo nas festividades, 

as quais são importantes para a identidade do Concelho e para a 

promoção dos seus produtos locais. ---------------------------------- 

3 – Todavia, no próximo ano, este protocolo deverá ter, também uma 

preocupação centrada na reabilitação do património construído, 

nomeadamente, no Centro Histórico, para além dos eventos imateriais.- 

4 – A reabilitação de tal património poderia ser conquistada mediante 

a aquisição e recuperação de alguns imóveis localizados no Centro 

Histórico da cidade. ------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------   
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Em resposta a intervenção, acima exarada, usou da palavra, o Presidente 

da Câmara, tendo, sobre a matéria, referido o seguinte: ------------- 

1 – A aposta na celebração do presente protocolo centra-se, sobretudo, 

na realização de feiras promocionais dos produtos regionais e, bem 

assim, na realização da festa dos povos. ---------------------------- 

2 – A sugestão que, o Vereador do Partido Socialista, Dr. Francisco 

Melo, fez é, manifestamente, impossível, tanto mais que a empresa só 

pode participar em ações de reabilitação que se projetem, em domínio 

público municipal, e não na aquisição de imóveis privados localizados 

no centro histórico da cidade de Chaves. ---------------------------- 

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

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

Eng. João Adérito Moura Moutinho, tendo tecido os seguintes 

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

1 – A empresa deveria centrar-se no seu ramo de atividade nuclear que 

é a produção de energia. -------------------------------------------- 

2 – O que se está a assistir é a recorrente alteração da esfera de 

intervenção da empresa, transformando-a numa empresa de Urbanismo da 

região. ------------------------------------------------------------ 

3 – A aposta da empresa deve centrar-se no quadro da energia, sendo 

certo que os seus lucros deveriam ser reinvestidos na área de 

intervenção da empresa – Energia -, permitindo, até, com esta política, 

fazer baixar os custos de energia. ---------------------------------- 

4 – Tudo, desde que seja promovida, para o efeito, uma alteração ao 

quadro normativo aplicável. ----------------------------------------- 

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

Em resposta a intervenção, acima exarada, usou da palavra, o Presidente 

da Câmara, tendo, sobre a matéria, referido o seguinte: ------------- 

1 - A empresa tem uma denominação errada, considerando que a mesma é, 

estatutariamente, uma empresa intermunicipal dirigida para a promoção 

do desenvolvimento regional e local. -------------------------------- 

2 – Por outro lado, a fixação dos tarifários de energia é tutelada 

pela entidade reguladora competente, facto que compromete a estratégia 

de atuação sugerida pelo Vereador, na sua intervenção que antecede. - 

3 – A empresa pode e deve, assim, promover todas as ações 

correlacionadas com o desenvolvimento local e regional, razão pela 

qual os propósitos deste protocolo são, claramente, compatíveis com o 

objeto da empresa. -------------------------------------------------- 

4 – A aposta exclusiva na produção de energia iria ter como 

consequência o pagamento de mais impostos, por parte da empresa, ao 

próprio Estado. ----------------------------------------------------- 

5 – Sendo certo que a empresa está, legalmente, impedida de desenvolver 

a distribuição de energia. ------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com o voto 

contra do Vereador do Partido Socialista, Senhor Eng. João Adérito 

Moura Moutinho, aprovar a referida proposta. Proceda-se em 

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

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

 

 

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

Regista-se a entrada na sala, da Vereadora do Partido Socialista, 

Senhora Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, quando eram 09:50 

horas, iniciando a sua participação na presente reunião. ------------ 

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

 



                                                                F. 45 

                                                                  _____________________ 
 

 

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

Ausentou-se da sala, o Presidente da Câmara, Senhor Arq. António 

Cândido Monteiro Cabeleira, não tendo participado na análise, 

discussão e votação do assunto abaixo mencionado, passando, a presente 

reunião, a ser presidida pelo Vice-presidente da Câmara, Senhor Arq. 

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

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

 

 

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

A ASSOCIAÇÃO “VIDAGUSTERMAS – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TERMAL 

E TURÍSTICO DE VIDAGO”. PROPOSTA N.º 127/GAP/2015. ------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – JUSTIFICAÇÃO --------------------------------------------------- 

1. Considerando que a Associação “Vidagustermas – Associação para o 

Desenvolvimento Termal e Turístico de Vidago”, veio, através de 

requerimento com registo de entrada nos serviços desta Autarquia nº 

12464, datado do pretérito dia 06/11/2015, solicitar a colaboração 

deste Município, centrada na cedência, a título de comodato, da Casa 

“Museu João Vieira” (antiga casa Bonifácio Alves Teixeira), sito no 

prédio abaixo identificado – ponto n.º 2 –, a fim de que a mesma se 

sirva dele para funcionamento do “Museu João Vieira”; -------------- 

2. Considerando que o referido prédio urbano – antiga casa Bonifácio 

Alves Teixeira -, composto por edifício de Rés-do-chão e 1º andar, 

destinado a serviços, situado em Cabo, descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o número 1034/20101126, da Freguesia de Vidago, 

anteriormente inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Vidago 

sob o artigo 239º, e atualmente inscrito sob o artigo 555º na matriz 

predial da União das freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e 

Vilarinho das Paranheiras, todas elas do concelho de Chaves; -------- 

3. Considerando que a Associação “Vidagustermas – Associação para o 

Desenvolvimento Termal e Turístico de Vidago”, pretende a cedência a 

título gratuito, do imóvel, supra identificado, a fim de se servir 

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

acolhimento da exposição permanente da vasta obra do pintor João 

Vieira, no piso superior e exposições temporárias no piso inferior, 

destinado a exposições de pintores e escultores locais; ------------ 

4. Considerando os pressupostos que estiveram subjacentes à criação 

da referida Associação, nomeadamente: ------------------------------ 

a) O desenvolvimento termal e turístico de Vidago; ---------------- 

b) A promoção da Vila de Vidago como destino termal e turístico; -- 

c) A promoção da Vila de Vidago como local de realização de 

congressos, feiras e outras organizações afins; -------------------- 

5. Considerando que o retrocitado edifício, foi, recentemente, 

intervencionado, pelo Município de Chaves, para poder acolher, entre 

outras finalidades, as obras do pintor João Vieira; ---------------- 

6.  Considerando que há necessidade, por parte da Associação 

“Vidagustermas – Associação para o Desenvolvimento Termal e Turístico 

de Vidago”, de ocupar o referido edifício, o qual se relaciona 

diretamente com o desenvolvimento da sua atividade e em vista à 

instalação do aludido Museu; ---------------------------------------                                                                                                                             

7. 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; --------------------------------------------- 
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8. 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; ------------------------------------------------------------ 

9. Considerando, por último, que existe interesse mútuo em solucionar 

a falta de instalações, da Associação peticionária, em benefício da 

população, em geral, deste Concelho e da região. -------------------

II – DO ENQUADRAMENTO LEGAL ----------------------------------------- 

1. Nos termos do disposto na alínea d), do n.º 2, do Artigo 23º, ”, 

do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, sob a epígrafe 

“Atribuições”, que estabelece o quadro de atribuições das autarquias 

locais, os municípios dispõem de atribuições na área da cultura, tempos 

livres e desporto. ------------------------------------------------- 

2. A atribuição acima mencionada concretiza-se na competência do 

Órgão Municipal positivada na alínea u) do n.º 1, do Artigo 33º, da 

retrocitada Lei, isto é, em “Apoiar atividades de natureza social, 

cultural, educativa, desportiva recreativa ou outra de interesse para 

o Município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde 

e prevenção das doenças”. ------------------------------------------ 

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 do contrato de comodato, entre o 

Município de Chaves e a Associação “Vidagustermas – Associação para o 

Desenvolvimento Termal e Turístico de Vidago”, tendo como objeto o 

prédio designado por casa “Museu João Vieira”, situado em Cabo, 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 

1034/20101126, da Freguesia de Vidago, anteriormente inscrito na 

matriz predial urbana da freguesia de Vidago sob o artigo 239º, e 

atualmente inscrito sob o artigo 555º na matriz predial da União das 

freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras, 

todas elas do concelho de Chaves, e destinada à instalação do “Museu 

João Vieira”, conforme matriz do contrato de comodato, contendo as 

cláusulas disciplinadoras dos direitos e obrigações das partes 

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

b) Para o efeito, deverá a presente proposta ser agendada para uma 

próxima reunião do Executivo Municipal, em conformidade com o disposto 

nas alíneas u), do nº 1, do artigo 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 “Vidagustermas – Associação para 

o Desenvolvimento Termal e Turístico de Vidago”, através da emissão 

da competente notificação. ----------------------------------------- 

Chaves, 23 de novembro de 2015 ------------------------------------- 

O Vice-presidente da Câmara Municipal, ------------------------------ 

(Arq. Carlos Castanheira Penas) ------------------------------------- 

Em anexo: A referida minuta de contrato de comodato ---------------- 

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

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

ASSOCIAÇÃO “VIDAGUSTERMAS – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TERMAL 

E TURÍSTICO DE VIDAGO” --------------------------------------------- 

Entre -------------------------------------------------------------- 
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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.to António Cândido Monteiro 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 _ de 2015. -_ 

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

A Associação “Vidagustermas – Associação para o Desenvolvimento Termal 

e Turístico de Vidago”, contribuinte n.º xxx xxx xxx, com sede 

________________, freguesia de ______________, concelho de Chaves, 

representada neste ato pelo Presidente da Direção, 

___________________, e ___________________ com poderes para o ato, 

devidamente autorizados por deliberação de ___ de _________ de 2015. 

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

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

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

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

A primeira outorgante é proprietária de um prédio urbano – antiga casa 

Bonifácio Alves Teixeira -, composto por edifício de Rés-do-chão e 1º 

andar, destinado a serviços, situado em Cabo, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o número 1034/20101126, da 

Freguesia de Vidago, anteriormente inscrito na matriz predial urbana 

da freguesia de Vidago sob o artigo 239º, e atualmente inscrito sob o 

artigo 555º na matriz predial da União das freguesias de Vidago, 

Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras, todas elas do concelho 

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

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

(Objecto) ---------------------------------------------------------- 

Considerando que o primeiro outorgante tem a intenção de a curto prazo 

instalar, no referido prédio urbano designado por “antiga casa 

Bonifácio Alves Teixeira”, o “Museu João Vieira”, e que o segundo 

outorgante manifestou o interesse no desenvolvimento de tal projeto, 

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

sirva dele, para a instalação do “Museu João Vieira”, 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 prédio objeto do presente comodato, designadamente, dando integral 

cumprimento às seguintes prescrições: ------------------------------- 

a) Proceder ao desenvolvimento e instalação do projeto, identificado 

na cláusula 2ª, e denominado “Museu João Vieira”; ------------------- 

b) 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; -------------------------- 

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

que se mostrem indispensáveis à adequada utilização do imóvel; ------ 

d) Suportar os encargos decorrentes da sua utilização; ------------ 

e) Destinar, exclusivamente, o prédio em causa ao fim estabelecido 

na cláusula 2ª; ----------------------------------------------------- 

f) Apresentar, anualmente, um plano de atividades a desenvolver, no 

âmbito do objeto social da Associação. ------------------------------ 

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 
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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 10 anos, 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 recepção, 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 prevista 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.  

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: ____________ ---------------------------------- 

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

Durante a análise e discussão do presente assunto, usou da palavra, o 

Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, tendo tecido os seguintes comentários: --------------------- 

1 – O Museu está feito, mas o material museológico não está lá. ----- 

2 – Fica aqui o desafio no sentido de que a Câmara Municipal não faça 

a mesma coisa que está a fazer, atualmente, no Museu Nadir Afonso, 

sendo garantida a existência do material museológico. --------------- 

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

De seguida usou da palavra, a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, tendo, sobre a matéria, 

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

1 – A Câmara Municipal não pode dispor do seu património sem ter a 

certeza de que estão garantidas as devidas contrapartidas, no caso, 

sendo garantido o respetivo espólio museológico do Museu João Vieira. 
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-------------------------------------------------------------------- 

Em resposta às intervenções, acima exaradas, usou da palavra, o Vice-

presidente da Câmara, tendo reforçado o mérito da celebração do 

protocolo centrado na envolvência meritória da Associação 

“Vidagustermas”, em vista à dinamização deste projeto. -------------- 

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

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

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

 

 

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

Regista-se a entrada na sala, do Presidente da Câmara, Senhor Arq. 

António Cândido Monteiro Cabeleira, retomando a sua participação na 

presente reunião. --------------------------------------------------- 

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

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

  

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 

 

 

1. CONVERSÃO EM ZONA EMPRESARIAL RESPONSÁVEL (ZER) – CONSTITUIÇÃO DA 

ENTIDADE GESTORA DE ZER. INFORMAÇÃO Nº 76/DAF/AMB/15. ---------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Dando cumprimento ao solicitado pelo Diretor do Departamento de 

Coordenação Geral, Dr. Marcelo Delgado, respeitante à análise do 

procedimento de conversão do Parque Empresarial de Chaves em Zona 

Empresarial Responsável (ZER), no âmbito do preconizado no Decreto-

Lei n.º 169/2012 de 1 de Agosto, na sua atual redação, que regulamenta 

o Sistema da Indústria Responsável (SIR), serve a presente 

informação/proposta para dar execução à respetiva solicitação. ------ 

2. ENQUADRAMENTO LEGAL DA CONVERSÃO EM ZER: ---------------------- 

O licenciamento da atividade industrial é regido pelo DL 169/2012, de 

1 de Agosto, através do qual foi aprovado o Sistema de Indústria 

Responsável (SIR), sendo que a sua entrada em vigor permitiu a criação 

de um novo quadro legal para o setor da indústria. ----------------- 

De acordo com o n.º 2 do artigo 1.º do SIR, o Sistema da Indústria 

Responsável tem como principal objetivo “prevenir os riscos e 

inconvenientes resultantes da exploração dos estabelecimentos 

industriais, com vista a salvaguardar a saúde pública e a dos 

trabalhadores, a segurança de pessoas e bens, a segurança e saúde nos 

locais de trabalho, a qualidade do ambiente e um correto ordenamento 

do território, num quadro de desenvolvimento sustentável e de 

responsabilidade social das empresas”. ----------------------------- 

O SIR aplica-se às atividades industriais que estão incluídas nas 

subclasses da Classificação Portuguesa das Atividades Económicas (CAE-

Rev.3), aprovada pelo DL 381/2007, de 14 de Novembro. -------------- 

Com a publicação do SIR surgiu o conceito de «zona empresarial 

responsável ou ZER», que se encontra definido, na alínea dd) do artigo 
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2.º como sendo “...a zona territorialmente delimitada, afeta à 

instalação de atividades industriais, comerciais e de serviços, 

administrada por uma entidade gestora”. ----------------------------- 

Neste ponto específico, convém referir que a «entidade gestora de ZER» 

é, de acordo com o descrito com a alínea l) do artigo 2.º do SIR, 

“...a entidade responsável pelo integral cumprimento do título digital 

de exploração da ZER, bem como pelo controlo e supervisão das 

atividades nela exercidas e ainda pelo funcionamento e manutenção das 

infraestruturas, serviços e instalações comuns, cujos requisitos de 

constituição, organização e funcionamento e quadro legal de obrigações 

e competências são os definidos em portaria…”1. -------------------- 

Refira-se que, no âmbito do preconizado no n.º 1 do artigo 55.º do 

SIR, “as zonas industriais, os parques industriais e as áreas de 

acolhimento empresarial podem ser objeto de conversão em ZER…”. ---- 

Esta matéria representa grande relevância para o Município de Chaves, 

atendendo ao facto da existência do Parque Empresarial de Chaves, 

territorialmente integrado na Freguesia de Outeiro Seco, estando 

provido de todas as condições que lhe permitem acolher a instalação 

de novos estabelecimentos empresariais. Acresce que, o regime de 

simplificação da instalação de novas instalações industriais, se 

evidencia como uma grande vantagem,  dos pontos de vista económico e 

ambiental, assumindo que a existência de uma ZER poderá ser um fator 

de atração a potenciais investidores na região, bem como fomentar o 

cumprimento dos normativos ambientais, ou outros, vigentes. --------- 

O procedimento de conversão em zona empresarial responsável é iniciado 

pela entidade gestora de ZER, após a sua constituição. Neste tema 

específico, é de salientar o n.º 3 do artigo 2.º da Portaria n.º 

281/20152, de 15 de setembro, estabelecendo este que “no caso de o 

requerente ser uma pessoa coletiva pública, este pode optar entre a 

apresentação (…) de declaração emitida pelo órgão deliberativo 

competente da pessoa coletiva pública em causa de que esta assume as 

funções de entidade gestora de ZER para todos os efeitos legais”. --- 

No âmbito do preconizado na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que 

aprova o regime jurídico das autarquias locais, o órgão deliberativo 

do município é a assembleia municipal, subentendendo-se, nesta medida, 

que este é também o órgão competente para a emissão da declaração a 

atestar que a respetiva autarquia local assume as funções de entidade 

gestora de ZER. ----------------------------------------------------- 

Considerando as atribuições próprias do IAPMEI - Agência para a 

Competitividade e Inovação, I.P., este organismo é, no âmbito do 

preconizado no n.º 3 do artigo 43.º do SIR, a entidade coordenadora 

do procedimento de instalação e exploração de ZER, bem como de 

conversão em ZER. Assim, o pedido formulado pela entidade gestora de 

ZER deve ter como destinatário o IAPMEI. ---------------------------- 

Considerando estes factos aqui expostos, e mais ainda, a definição de 

«entidade gestora», tais condições habilitam as câmaras municipais, 

                                                           
1 A portaria a que se refere este item corresponde à Portaria n.º 

281/2015, de 15 de setembro. ---------------------------------------- 
2 A Portaria 281/15 “…estabelece os requisitos a que obedece a 

constituição da sociedade gestora de Zona Empresarial Responsável 

(ZER), identifica o respetivo quadro de competências, define as regras 

a que deve obedecer a formulação do regulamento interno da ZER, e 

define os elementos instrutórios que devem acompanhar os pedidos de 

instalação e de título de exploração de ZER, bem como os pedidos de 

conversão em ZER…”. ------------------------------------------------- 
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enquanto detentoras dos parques industriais e ou empresariais, a 

constituírem-se como entidades gestoras de ZER. -------------------- 

Para o efetivo exercício das funções de entidade coordenadora, 

enquanto entidade gestora de ZER, esta deverá possuir capacidade 

técnica que lhe permita a correta tramitação dos respetivos 

procedimentos, seja através do seu reconhecimento como entidade 

acreditada (ou de um dos seus departamentos), junto do IPAC - Instituto 

Português de Acreditação, I.P. ou, em alternativa, pode recorrer à 

celebração de contratos de prestação de serviços, com entidades 

acreditadas por aquele organismo de acreditação, para o exercício das 

mesmas funções, tal como consta do n.º 4 do artigo 2.º da Portaria n.º 

281/2015, de 15 de setembro. --------------------------------------- 

No que concerne ao pedido formulado pela entidade gestora de ZER, é 

aplicável o procedimento para acreditação de organismos de inspeção3, 

de acordo com as orientações fornecidas pelo IPAC - Instituto Português 

de Acreditação, I.P. ----------------------------------------------- 

Tratando-se da tramitação de procedimentos de licenciamento 

industrial, a acreditação tem por objeto habilitar a entidade 

acreditada para as funções previstas no n.º 1 do artigo 62.º do SIR, 

nomeadamente: ------------------------------------------------------ 

“a) Elaborar relatórios de avaliação da conformidade do projeto 

apresentado para a instalação, exploração e alteração de 

estabelecimento industrial ou de ZER com as normas técnicas previstas 

na legislação aplicável; -------------------------------------------- 

b) Exercer funções de entidade coordenadora dos procedimentos de 

instalação, exploração e alteração de estabelecimentos industriais em 

ZER”. -------------------------------------------------------------- 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS ------------------------------------------ 

Considerando o interesse manifestado pela Câmara Municipal de Chaves, 

no âmbito do procedimento de conversão do Parque Empresarial de Chaves 

em Zona Empresarial Responsável (ZER), sendo que os trâmites 

processuais constam do SIR e da Portaria n.º 281/2015, de 15 de 

setembro. ---------------------------------------------------------- 

Atendendo a que a existência de uma Zona Empresarial Responsável, 

implica a obrigatoriedade do cumprimento das normas de instalação e 

exploração dos estabelecimentos industriais, nomeadamente, no que 

concerne à minimização de impactes. --------------------------------- 

Considerando o potencial interesse, por parte dos industriais, na 

fixação dos seus estabelecimentos em ZER, em especial, devido à 

celeridade da tramitação dos procedimentos de instalação. ---------- 

Atendendo às informações fornecidas pelo IAPMEI, sobre os 

procedimentos aplicáveis ao pedido de Conversão em ZER. ------------- 

Considerando que o Parque Empresarial de Chaves (PEC) é constituído 

pela Plataforma Logística Internacional do Vale do Tâmega (integrada 

na Rede Nacional de Plataformas Logísticas), com o Mercado Abastecedor 

da Região de Chaves e com o Parque de Atividade de Chaves. ---------- 

Atendendo a que, a proximidade geográfica das infraestruturas 

referidas, poderá determinar parecer favorável por parte das entidades 

consultadas, nomeadamente as que constam do n.º 1 do artigo 57.º do 

SIR, sob a epígrafe “tramitação e decisão do procedimento de 

conversão”. -------------------------------------------------------- 

Considerando a localização estratégica do PEC e a sua proximidade com 

importantes eixos rodoviários, tal condição poderá determinar parecer 

                                                           
3 Neste caso, em concreto, trata-se de procedimento de acreditação de 

organismos de inspeção setorial – licenciamento industrial. -------- 
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favorável por parte da CCDR-N e do IMTT, quanto à sua localização e 

compatibilidade com a rede de transporte rodoviária. --------------- 

Considerando que para a gestão de uma ZER, é necessário a constituição 

de uma Entidade Gestora, a qual assume como funções a de 

administração/gestão do espaço e a de coordenação dos procedimentos 

de instalação e exploração de estabelecimentos industriais naquela 

ZER. --------------------------------------------------------------- 

Considerando que as funções de entidade gestora de ZER, poderão ser 

assumidas pela Câmara Municipal de Chaves, ao abrigo do preconizado 

no SIR e Portaria n.º 281/2015, de 15 de setembro. ---------------- 

Atendendo a que, para o exercício das funções de entidade coordenadora, 

nomeadamente o licenciamento de estabelecimentos industriais, a 

entidade gestora deve possuir capacidade técnica, através do seu 

reconhecimento como entidade acreditada, junto do Instituto Português 

para a Acreditação (IPAC), quer através da subcontratação de prestação 

de serviços com entidades acreditadas para o exercício dessas funções. 

Neste ponto específico, convém salientar que o Município de Chaves já 

assume a coordenação de procedimentos de licenciamento respeitantes 

aos estabelecimentos industriais de tipo 3. ------------------------ 

Considerando que, a instrução do pedido de conversão em ZER, requer, 

obrigatoriamente, a constituição da entidade gestora de ZER, neste 

caso específico, a Câmara Municipal de Chaves, através da emissão de 

declaração pelo órgão deliberativo, a Assembleia Municipal. -------- 

4. PROPOSTA DE ATUAÇÃO ------------------------------------------- 

Considerando os factos expostos ao longo da presente 

informação/proposta, em especial as considerações finais, e que se 

prendem com o exercício da atividade industrial, sou a propor a adoção 

da seguinte estratégia procedimental: ------------------------------ 

a) Seja superiormente aprovado o agendamento da presente 

informação/proposta para a próxima reunião ordinária do executivo 

municipal, com vista a ponderar sobre a proposta consubstanciada na 

emissão de declaração, pelo órgão deliberativo competente, neste caso 

concreto, pela Assembleia Municipal, a atestar que a Câmara Municipal 

de Chaves assume as funções de entidade gestora de ZER, para todos os 

efeitos legais; ----------------------------------------------------- 

b) Caso venha a ser sancionada a proposta da alínea anterior, 

propõe-se o agendamento da presente proposta para a próxima sessão 

ordinária da Assembleia Municipal, com vista à obtenção da sua 

aprovação, e sequente emissão da aludida declaração. ---------------- 

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

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

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

Chaves, 23 de novembro de 2015 -------------------------------------- 

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

(Dra. Cláudia Sofia Rego Martins) ----------------------------------- 

Em anexo: Cópias dos antecedentes do processo, nomeadamente, 

Informação/proposta n.º 2/DAF/AMB/2014 e Informação/proposta n.º 

22/DAF/AMB/2014. --------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DRA. 

SANDRA LISBOA DE 2015.11.23. ---------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação. À consideração superior.-- 

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

DELGADO DE 2015-11-23. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

superior.----------------------------------------------------------- 
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DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.11.23. -------------------------------------------------------- 

Á Reunião de Câmara. ----------------------------------------------- 

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

Durante a análise e discussão do presente assunto, usou da palavra, o 

Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, para interpelar, o Senhor Presidente da Câmara, no sentido 

de apurar se existe intenção do Município de sub-contratar entidades 

privadas para a gestão do parque? ----------------------------------- 

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

Em resposta a intervenção, acima exarada, usou da palavra, o Presidente 

da Câmara, tendo dado conhecimento, ao Executivo Municipal, da 

seguinte estratégia de atuação: ------------------------------------- 

1 – O Município irá constituir uma equipa multidisciplinar, com 

recursos humanos da própria autarquia, em vista ao desenvolvimento de 

tal projeto de reconversão do Parque Empresarial em “ZER”. ---------- 

2 – Tal estratégia não irá determinar a sub-contratação de entidades 

privadas para assegurar a gestão do Parque. ------------------------- 

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

De seguida, usou da palavra, a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, tendo tecido os seguintes 

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

1 – A autarquia já passou por experiencias negativas associadas à 

gestão, mediante a contratação de entidades privadas, de projetos de 

natureza pública. --------------------------------------------------- 

2 – Revê-se, assim, na estratégia de atuação avançada, agora, pelo 

Presidente da Câmara, ou seja, a gestão do Parque será assumida, 

diretamente, pela Autarquia, mediante a constituição de uma equipa 

técnica integrada por colaboradores municipais. --------------------- 

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

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

Senhor Eng. João Adérito Moura Moutinho, para tecer os seguintes 

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

1 – Manifesta o seu desejo no sentido de que o título da proposta seja 

levado à letra, ou seja, que a entidade gestora passe a sensibilizar 

as empresas instaladas no Parque para o tratamento adequado, entre 

outras situações, dos resíduos produzidos, de acordo com os parâmetros 

ambientais legalmente estabelecidos. -------------------------------- 

2 – Veja-se, nesse sentido, a situação existente em Vale Salgueiro e 

com os problemas ambientais, atualmente, registados. ---------------- 

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

Em resposta a intervenção, acima exarada, usou da palavra, o Presidente 

da Câmara, tendo prestado os seguintes esclarecimentos adicionais: -- 

1 – A solução para os problemas ambientais registados, na zona de Vale 

Salgueiro, passa, na sua essência, pela construção de emissário. ---- 

2 – O projeto indispensável à execução de tal empreendimento já está 

a ser elaborado pelo Gabinete de Projetos, sendo certo que o mesmo 

está sujeito a pareceres de entidades externas. --------------------- 

3 - Com o funcionamento do emissário ficarão resolvidos todos os 

problemas ambientais, hoje, registados. ----------------------------- 

4 – No entanto, isso não invalida que não seja feita uma apertada 

vigilância, sobre a atividade industrial desenvolvida pelas empresas 

instaladas no Parque empresarial. ----------------------------------- 

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

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

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para aduzir, sobre a matéria, 

os seguintes argumentos: -------------------------------------------- 
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1 – Há uma incúria clara da Associação “Flavifomento” na condução do 

procedimento de instalação das empresas localizadas no Parque 

empresarial, tanto mais que a sobredita associação conhecia os 

equipamentos que foram utilizados os quais se revelam inadequados, 

face à natureza dos resíduos produzidos (Resíduos Gordurosos), 

equipamentos esses que, agora foram, totalmente, danificados. ------- 

2 – Em síntese: a ação desenvolvida pela Associação “Flavifomento” 

revelou absoluta incompetência, no âmbito do procedimento de 

instalação do estabelecimento industrial “Pastenor”, com todos os 

inconvenientes ambientais, ora, evidenciados. ----------------------- 

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

Em resposta a intervenção, acima exarada, usou da palavra, o Presidente 

da Câmara, tendo prestado os seguintes esclarecimentos adicionais: -- 

1 – A colocação de separadores de gordura, em cada um dos 

estabelecimentos industriais, deve ser assegurada pelo próprio 

industrial, no âmbito, individual e concreto, da atividade industrial 

prosseguida, não sendo da responsabilidade da autarquia e/ou da 

associação “Flavifomento” o cumprimento de tal obrigação. ----------- 

2 – Por outro lado, as industrias instaladas, nomeadamente, a 

“Pastelnor” é, legalmente, uma indústria de tipologia 2, sendo certo 

que o procedimento de licenciamento industrial é da exclusiva 

responsabilidade da administração central. -------------------------- 

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

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

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para aduzir, sobre a matéria, 

os seguintes argumentos: -------------------------------------------- 

1 – O Presidente da Câmara não deveria tomar a atitude de desculpar a 

incúria que já gerou encargos para a autarquia no valor aproximado de 

3 milhões de euros, os quais serão suportados através dos bolsos dos 

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

2 – Dever-se-ia promover um inquérito para averiguar se já foi ou não 

destruído equipamento destinado ao tratamento de resíduos sólidos, 

equipamento esse que se mostrou, tecnicamente, inadequado e, como 

consequência de tal facto, acabou por ser irreversivelmente 

danificado, com todos os prejuízos ambientais para o tratamento dos 

efluentes existentes, no caso, resíduos sólidos gordurosos. --------- 

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

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

Adérito Moura Moutinho, para interpelar o Senhor Presidente sobre os 

eventuais encargos que podem estar associados à criação desta unidade 

de gestão. ---------------------------------------------------------- 

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

Em resposta a intervenção, acima exarada, usou da palavra, o Presidente 

da Câmara, tendo sublinhado que a criação da unidade de gestão não irá 

determinar quaisquer encargos para a autarquia. --------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

1. PROPOSTA DE REALOJAMENTO DOS CANDIDATOS ADMITIDOS À HABITAÇÃO 

SOCIAL MUNICIPAL. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº189/SHSDPC/N.º69/2015. ------ 
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Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

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

se anexa à presente ata sob o n.º 1. -------------------------------- 

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

DE 2015.11.20. ------------------------------------------------------ 

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

regulamentos em vigor. À consideração do Senhor Diretor de 

Departamento de Coordenação Geral, Dr. Marcelo Delgado. ------------- 

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

DELGADO DE 2015-11-20. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, SR. JOÃO NEVES DATADO DE 20/11/2015. --------- 

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

 

 

2. PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA 

DA ALUNA LUANA VALENTE MENDONÇA REFERENTE AOS ANOS LETIVOS 2013/2014 

E 2014/2015. INFORMAÇÃO DDSC Nº172/SE Nº74/2015. -------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

O encarregado de educação, Maria Soledad Ferrapinha Baustista, vem 

através do ofício, em anexo, solicitar que a sua educanda Luana Valente 

Mendonça, a frequentar o Jardim de Infância de Chaves, a isenção de 

pagamento do 2º Prolongamento de horário referente aos anos letivos 

2013/2014 e 2014/2015. ---------------------------------------------- 

A mencionada encarregada de educação refere na sua exposição “a minha 

situação financeira não me permite suportar esta despesa da dívida de 

45,00€”. ----------------------------------------------------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

Considerando que por deliberação de Câmara, para os anos letivos 

2013/2014 e 2014/2015, foi fixada a comparticipação familiar/mensal, 

pela utilização dos serviços de apoio à família, prolongamento de 

horário, nos Jardins de Infância do Concelho, que oferecem esta 

componente e que correspondem aos seguintes valores: ---------------- 

Período Escalão Mensalidade 

 

 

 

Manhã 

 

1º prolongamento 

A € 1.00 

B € 2.50 

C € 5.00 

 

2º prolongamento 

A € 2.50 

B € 5.00 

C € 10.00 

 

 

Tarde 

 

3º prolongamento 

A € 2.50 

B € 5.00 

C € 10.00 

 

4º prolongamento 

A € 2.50 

B € 5.00 

C € 10.00 

Considerando que a aluna Luana Valente Mendonça, tem o escalão A e de 

acordo com a retromencionada tabela, a referida aluna ao frequentar o 
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segundo prolongamento, da componente de apoio à família, o valor mensal 

da comparticipação familiar seria de 2,50€ /mensal, o que perfaz o 

valor de 22,50€ (2,50€ x 9meses), por ano letivo, sendo o total, 

referente aos dois anos letivos, no valor de 45,00€; ---------------- 

Considerando que contactado o referido jardim-de-infância no sentido 

de recolher informações referentes a esta família, verificou-se que 

no ano letivo 2014/2015 e referida criança deixou de frequentar o 

retro mencionado jardim, a partir do mês de Fevereiro de 2015, não 

tendo dado conhecimento da sua ausência a nenhuma das entidades, 

Agrupamento de Escolas/ Município de Chaves; ------------------------ 

Considerando que a referida criança, de 4 anos, integra um agregado 

familiar de Etnia Cigana, com mais duas crianças, uma de 8 anos e 

outra de 2 anos e dois adultos, desconhecendo o referido jardim os 

meios de rendimento do mencionado agregado; ------------------------- 

Considerando que, contactado o Serviço Local da Segurança Social de 

Chaves este informou que, no presente momento, o referido agregado 

familiar ainda aguarda a atribuição do rendimento social de inserção;- 

Considerando que no presente ano letivo (2015/2016) e de acordo com 

os valores aprovados da comparticipação familiar pelas atividades de 

animação e de apoio à família/prolongamento de horário e no sentido 

de apoiar as famílias com mais baixos recursos, as crianças com o 

Escalão A, passaram a ficar isentas de pagamento do prolongamento 

referente á hora de almoço; ----------------------------------------- 

Considerando que de acordo com a informação DDSC Nº113/SE Nº45/2015, 

e de acordo com a deliberação de Câmara de 31/07/2015, que refere que 

“Sempre que, com base numa cuidada análise socioeconómica do agregado 

familiar, se conclua pela especial onerosidade do referido encargo, 

poderá ser dispensado o seu pagamento mediante deliberação de 

Câmara”;------------------------------------------------------------ 

Considerando que de acordo com a alínea hh), do ponto I, do artigo 

33.º, da Lei n.º75/22013 de 12 de Setembro, compete à Câmara deliberar 

no domínio da ação social escolar: ---------------------------------- 

III – Da proposta em sentido estrito -------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que, 

de acordo com o disposto na alínea hh), do ponto I, do artigo 33.º, 

da Lei n.º75/2013 de 12 de Setembro, autorize a dispensa de pagamento 

do valor referente ao 2º prolongamento, da componente de apoio à 

família, da aluna Luana Valente Mendonça dos anos letivos 2013/2014 e 

2014/2015. --------------------------------------------------------- 

Caso esta proposta mereça concordância favorável, tomo a liberdade 

sugerir o seu encaminhamento à próxima reunião de Câmara para 

deliberação. ------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 13 de novembro de 2015 -------------------------------------- 

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

(Drª Lídia Pinto) --------------------------------------------------- 

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

CARLOS FRANÇA DE 2015.11.13. ---------------------------------------- 

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

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

DELGADO DE 2015.11.23. ---------------------------------------------- 

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 

2015.11.23. -------------------------------------------------------- 



                                                                F. 57 

                                                                  _____________________ 
 

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA 

DO ALUNO BRUNO SERAFIM COSTA ALMEIDA REFERENTE AOS ANOS LETIVOS 

2013/2014 E 2014/2015. INFORMAÇÃO DDSC Nº173/SE Nº75/2015. ---------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

O encarregado de educação, Maria de Fátima Rodrigues da Costa, vem 

através do ofício, em anexo, solicitar para o seu educando Bruno 

Serafim Costa Almeida, a frequentar o Jardim de Infância do Caneiro, 

a isenção de pagamento do 2º Prolongamento de horário referente aos 

anos letivos 2013/2014 e 2014/2015. --------------------------------- 

A mencionada encarregada de educação refere na sua exposição “venho 

solicitar o perdão da divida no valor de 45,00€, referentes ao 2º 

prolongamento de horário da componente de apoio à família, dos anos 

letivos transatos, devido às dificuldades económicas que tenho e que 

não me permitem fazer face a este pagamento”. ----------------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

Considerando que por deliberação de Câmara, para os anos letivos 

2013/2014 e 2014/2015, foi fixada a comparticipação familiar/mensal, 

pela utilização dos serviços de apoio à família, prolongamento de 

horário, nos Jardins de Infância do Concelho, que oferecem esta 

componente e que correspondem aos seguintes valores: ---------------- 

Período Escalão Mensalidade 

 

 

 

Manhã 

 

1º prolongamento 

A € 1.00 

B € 2.50 

C € 5.00 

 

2º prolongamento 

A € 2.50 

B € 5.00 

C € 10.00 

 

 

Tarde 

 

3º prolongamento 

A € 2.50 

B € 5.00 

C € 10.00 

 

4º prolongamento 

A € 2.50 

B € 5.00 

C € 10.00 

Considerando que o aluno Bruno Serafim Costa Almeida, tem o escalão A 

e de acordo com a retromencionada tabela, o referido aluno ao 

frequentar o segundo prolongamento, da componente de apoio à família, 

o valor mensal da comparticipação familiar seria de 2,50€ /mensal, o 

que perfaz o valor de 22,50€ (2,50€ x 9meses), por ano letivo, sendo 

o total, referente aos dois anos letivos, no valor de 45,00€; ------- 

Considerando que contactado o referido jardim-de-infância no sentido 

de recolher informações referentes a esta família, verifica-se que se 

trata de uma família monoparental, de etnia cigana, com mais uma irmã, 

de 13 anos, que vive com o Rendimento Social de Inserção; ----------- 

Considerando que o referido aluno sofre de problemas de saúde crónicos, 

que obrigam o referido agregado a ter despesas acrescidas com a 

medicação; --------------------------------------------------------- 

Considerando que no presente ano letivo e de acordo com os valores 

aprovados da comparticipação familiar pelas atividades de animação e 
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de apoio à família/prolongamento de horário e no sentido de apoiar as 

famílias com mais baixos recursos, as crianças com o Escalão A, 

passaram a ficar isentas de pagamento do prolongamento referente á 

hora de almoço; ----------------------------------------------------- 

Considerando que de acordo com a informação DDSC Nº113/SE Nº45/2015, 

e de acordo com a deliberação de Câmara de 31/07/2015, que refere que 

“Sempre que, com base numa cuidada análise socioeconómica do agregado 

familiar, se conclua pela especial onerosidade do referido encargo, 

poderá ser dispensado o seu pagamento mediante deliberação de 

Câmara”;------------------------------------------------------------ 

Considerando que de acordo com a alínea hh), do ponto I, do artigo 

33.º, da Lei n.º75/22013 de 12 de Setembro, compete à Câmara deliberar 

no domínio da ação social escolar: ---------------------------------- 

III – Da proposta em sentido estrito -------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que, 

de acordo com o disposto na alínea hh), do ponto I, do artigo 33.º, 

da Lei n.º75/2013 de 12 de Setembro, autorize a dispensa de pagamento 

do valor referente ao 2º prolongamento, da componente de apoio à 

família, da aluno Bruno Serafim Costa Almeida, dos anos letivos 

2013/2014 e 2014/2015. ---------------------------------------------- 

Caso esta proposta mereça concordância favorável, tomo a liberdade 

sugerir o seu encaminhamento à próxima reunião de Câmara para 

deliberação. ------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 13 de novembro de 2015 ------------------------------------- 

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

(Drª Lídia Pinto)--------------------------------------------------- 

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

CARLOS FRANÇA DE 2015.11.13. ---------------------------------------- 

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

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

DELGADO DE 2015.11.23. ---------------------------------------------- 

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 

2015.11.23. -------------------------------------------------------- 

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

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

A ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA - ANO LETIVO 2015/2016. INFORMAÇÃO Nº178/SE 

Nº86/2015. --------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Através da Informação nº 101/SE Nº/2015, de 10 de JULHO, presente na 

reunião de Câmara de 17 de julho de 2015, foram aprovadas as “Normas 

de acesso ao apoio financeiro para os alunos que frequentam a 

escolaridade obrigatória e que, no âmbito do passe 4_18, utilizam os 

Transportes Urbanos de Chaves (linha 1 e 2), no ano letivo 2015/2016 

e que passo novamente a expor: -------------------------------------- 

A) Normas de acesso ao apoio financeiro para os alunos que no âmbito 

do passe 4_18 utilizam os Transportes Urbanos de Chaves (linha 1 e 2)- 
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1- Comparticipação a 100% (do valor 9,60€) - Alunos com o escalão A; 

- Comparticipação a 50% (do valor 18,00€) - Alunos com o escalão B ou 

escalão social + (alunos com rendimentos reduzidos); ---------------- 

- Não atribuição de comparticipação - Alunos sem escalão. ----------- 

2- Este apoio destina-se a todos os alunos que frequentam a 

Escolaridade obrigatória e que não se encontram abrangidos pelo 

transporte escolar previsto no Decreto – Lei nº 299/84, de 05 de 

setembro. ---------------------------------------------------------- 

3- Os interessados deverão adquirir os passes nos escritórios da Auto 

Viação do Tâmega, Lda, e preencher a ficha de pedido de comparticipação 

no Centro Cultural – setor de transportes escolares - devendo 

acompanhar o referido pedido com a apresentação do passe 4_18 

adquirido; --------------------------------------------------------- 

4- O reembolso das referidas comparticipações será efetuado no final 

de cada período, dezembro, abril e junho, mediante a apresentação dos 

respetivos comprovativos de despesa nos serviços de contabilidade do 

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

5- Será garantida a presença de um ou dois vigilantes (de acordo com 

o número de crianças que frequentam o Centro Escolar e que venham a 

utilizar esta modalidade) na Linha 1 dos Transportes Urbanos de Chaves 

(Abobeleira II – Centro de F. Profissional / Centro F. Profissional – 

Abobeleira II), no horário das 8h.30, partida para o Centro Escolar, 

e no horário das 17h.30, saída do Centro Escolar, sendo o encargo com 

os respetivos passes dos vigilantes, a suportar pelo Município de 

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

Em consonância com o exposto e de acordo com a deliberação de Câmara 

de 17 de Julho de 2015, após a receção e avaliação dos pedidos de 

comparticipação, para o presente ano letivo, procede-se à elaboração 

de proposta, a submeter ao executivo camarário, com os valores deste 

encargo e em cumprimento do LCPA, ser atribuída a rubrica orçamental 

e o respetivo compromisso. ------------------------------------------ 

Considerando que no âmbito do passe 4_18, dos alunos que frequentam a 

escolaridade obrigatória, deram entrada, no Município de Chaves, 

quarenta e quatro pedidos de comparticipação financeira, que 

correspondem a trinta pedidos de alunos com o escalão A e a catorze 

pedidos de alunos com o escalão B, de acordo com a seguinte tabela:--  

Nome EE NIF Nome Aluno 

E
s
c
a
l
ã
o
 

Alunos do Centro Escolar    

Sara Marisa Fernandes Ferreira 245604952 Ana Rita Teixeira Ferreira A 

Vera Shcherbinina 260095257 Maria Honcharenko A 

Vera Shcherbinina 260095257 Anastácia Honcharenko A 

Sandra Sofia Chaves Moura 211354481 Ariana Moura Carvalho B 

Sónia Marisa dos Anjos Teixeira  233784780 Cristiano dos Anjos Teixeira A 

Florbela da Conceição Martins 200464230 

Simão Martins de Jesus 

Pereira 

A 

Pedro Alexandre da Graça Gomes 233007245 Maria Carolina Dias Gomes A 

Márcia Filipa da Silva Carvalho 238259510 

Beatriz Dalila Carvalho 

Cerqueira 

A 

Arlinda Vanessa Santos Gomes 265071801 Núria Filipa Gomes dos Santos A 

Maria Soledad Farrapinha 

Bautista 267788118 

Porfírio Joaquim Valiente 

Valente 

A 

Maria João M. Moreira Correia  

Andreia Cristina Correia 

Pires  

A 
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Isabel Marques Alves  222972009 Bruno Alves Pinto B 

Maria Otília P. Coelho Moreira 135241049 

Martim Afonso Moreira 

Teixeira 

A 

Rosália Judite Pires Vilamarim  223191507 Pedro Miguel Vilamarim Costa A 

Daniela Rodrigues Nicolas 

Carvalho 264784995 

Alfredo Daniel Rodrigues 

Carvalho 

A 

Alunos de Outros 

Estabelecimentos   

 

Anita Morais Santos Moura 205955231 Sofia Santos Moura B 

Carla Cristina Lameirão 

Valente Gonçalves 217097898 

Daniela Filipa Lameirão 

Gonçalves 

A 

Carla Sofia Costa Duro 207134740 Ana Raquel Duro Ferreira B 

Maria de Fátima Maia Araújo 159509149 Daniela Vitória Araújo Silva B 

Lígia Maria Carvalho Guedes 214803791 Lara Carvalho Freitas B 

Lígia Maria Carvalho Guedes 214803791 Nuno Carvalho Freitas B 

Melissa Maria Mota Portelinha 259210412 Melissa Maria Mota Portelinha A 

Carla Cristina Lameirão 

Valente Gonçalves 217097898 

Alexandra Filipa Lameirão 

Gonçalves 

A 

Noemir Martins Ferreira  214559254 Bruno Rafael Martins Ferreira A 

Flávio Jesus Pires  148641681 

Luís Miguel Figueiredo 

Abrantes 

A 

André Filipe Loureiro Gomes  266010300 André Filipe Loureiro Gomes A 

João Manuel Chaves Ribeiro*  250917220 João Manuel Chaves Ribeiro B 

Cidália Videira Pinheiro 225631431 Leandro Videira Pinheiro A 

Cidália Videira Pinheiro 225631431 Hugo Videira Pinheiro A 

Manuel José Cássio D` Tovar 122069161 Jéssica Raquel Cássio D`Tovar A 

Anabela André Rodrigues 225635763 

José Alexandre Rodrigues 

Pombinho 

A 

Anabela André Rodrigues 225635763 

Ana Catarina Rodrigues 

Pombinho 

A 

Maria de Fátima Maia Araújo 159509149 Beatriz Isabel Araújo Regadas B 

Graça Maria Jesus Ferreira  191383252 João Manuel Ferreira Soreira B 

Maria de Fátima Rodrigues da 

Costa 211802980 

Tatiana Filipa da Costa 

Nogueira 

A 

Maria da Conceição Fernandes 

Pires 205470513 

Diogo Alexandre Pires 

Ferreira 

B 

Maria da Conceição Fernandes 

Pires 205470513 Carlos Filipe Pires Ferreira 

B 

Judite Maria Feijó Espírito 

Santo 219409773 

Miguel Feijó Martins A. 

Calvão 

A 

Judite Maria Feijó Espírito 

Santo 219409773 

Mariana Jesus Veiga Feijó A. 

Calvão 

A 

Carla Sofia Magalhães Ribeiro 211180939 Clara Sofia Ribeiro Nobre A  

Glória Valente dos Santos 

Magalhães  195809653 Catarina dos Santos Magalhães 

B 

Maria Joaquina Dias Guedes 

Silva 157121968 Diana Sofia Dias Magalhães 

A 

Rosa Maria Dias Guedes Silva  196783615 Sara Daniela Dias Silva A 

Teresa Sofia Santos Gomes Pires  215174550 Vasco Miguel Gomes Pires B 

Considerando que relativamente ao pedido de comparticipação do aluno 

João Manuel Chaves Ribeiro, com o escalão B, verificou-se que o mesmo 

frequenta, na Escola Secundário Drº Júlio Martins, o curso Técnico 

Profissional Multimédia, sendo o encargo com o seu transporte assumido 

pela referida escola no âmbito do Programa POPH, pelo que o seu pedido 

de comparticipação não foi considerado; ----------------------------- 
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Assim e de acordo com a tabela em anexo, o valor total previsto com 

este encargo, para o ano letivo 2015/2016, é de 3.792,70€, 

correspondendo o valor de 1.362,70€ ao 1º período e 2.430,00€ ao 2º e 

3º período, devendo os referidos encarregados de educação fazer prova, 

junto da contabilidade, dos pagamentos efetuados em cada período. --- 

Caso esta proposta mereça concordância, salvo melhor opinião, tomo a 

liberdade de sugerir a seguinte metodologia: ------------------------ 

a) Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira para atribuição da rubrica orçamental, bem, como, do 

respetivo compromisso, em cumprimento com o LCPA; ------------------- 

b) O seu encaminhamento, após confirmação do acima descrito, à próxima 

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

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

Chaves, 18 de novembro de 2015 -------------------------------------- 

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

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

Em anexo: Mapa dos alunos que utilizam o passe 4_18, de acordo com o 

escalão e o valor do respetivo encargo. ----------------------------- 

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

CARLOS FRANÇA DE 2015.11.18. ---------------------------------------- 

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

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

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

DELGADO DE 2015.11.23. ---------------------------------------------- 

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 

2015.11.23. -------------------------------------------------------- 

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

5. PROPOSTA DE ADESÃO DIA INTERNACIONAL CIDADES PELA VIDA – 30 DE 

NOVEMBRO. INFORMAÇÃO DDSC Nº182 / 2015. ----------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A Comunidade de Sant'Egídio e a Amnistia Internacional Portugal 

enviaram um convite ao Município de Chaves, para este se associar ao 

movimento mundial "Dia Internacional Cidades Pela Vida - Cidades 

Contra a Pena de Morte". ------------------------------------------- 

Este evento surgiu, pela primeira vez em 2002, por iniciativa da 

Comunidade de Sant'Egídio, para assinalar o aniversário da primeira 

abolição da pena de morte da História, que ocorreu no Grão-Ducado da 

Toscana, em Itália, no dia 30 de Novembro de 1786. Desde 2007, esta 

iniciativa conta com o apoio da Coligação Mundial contra a pena de 

morte, da qual a Amnistia Internacional faz parte. ------------------ 

Desde 2002, mais de 2000 cidades no mundo, já se declararam "Cidades 

pela Vida" e estão empenhadas na abolição da pena de morte, tornando 

este dia numa ocasião importante para despertar a consciência e 

envolver as instituições na procura de um sistema judicial que não 

incite à morte e respeite a vida. Hoje, depois de vários anos de ações 

civis e esforços diplomáticos, há 141 países abolicionistas e 57 países 

que ainda mantêm a pena capital. ------------------------------------ 
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O Dia Internacional das Cidades pela Vida - Cidades contra a pena de 

morte constitui, juntamente com o Dia Mundial contra a Pena de Morte, 

a 10 de Outubro, a maior mobilização global moderna, com intuito de 

encontrar uma forma mais elevada e civilizada de justiça, capaz de 

finalmente renunciar à pena de morte. ------------------------------- 

Como tal, é proposto a adesão a esta rede de "Cidades pela Vida", como 

um ato simbólico, onde as cidades que celebram este dia iluminam um 

monumento/edifício na cidade no dia 30 de Novembro. ----------------- 

Sendo a Amnistia Internacional Portugal um dos parceiros envolvidos 

nesta celebração, o Grupo Local 36 de Chaves, nesse dia, irá promover 

algumas iniciativas, entre as quais a colocação de uma faixa alusiva 

à data num edifício municipal e a realização de uma vigília. -------- 

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

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

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

1. Adesão por parte do Município de Chaves ao Dia Internacional Cidades 

pela Vida, que se assinala a 30 de novembro; ------------------------ 

2. Autorização para a colocação de uma faixa, com 3mx1,5m, pelo Grupo 

Local 36 de Chaves da Amnistia Internacional, na fachada da Biblioteca 

Municipal e para a realização de uma vigília na Praça General Silveira, 

junto ao edifício em questão; --------------------------------------- 

3. Iluminação do edifício da Biblioteca Municipal, como ato simbólico, 

das Cidades pela Vida; ---------------------------------------------- 

4. Que fique desde já legitimado o Senhor Presidente da Câmara a 

proceder à assinatura, em representação do Município, da declaração 

de adesão a este movimento, que se anexa à presente proposta. ------- 

À consideração de V.Ex.ª, ------------------------------------------- 

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

(Tânia Oliveira) ---------------------------------------------------- 

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

CIDADES PELA VIDA/ CIDADES CONTRA A PENA DE MORTE ------------------- 

CITIES FOR LIFE/CITIES AGAINST THE DEATH PENALTY -------------------- 

A Câmara Municipal de Chaves, certa que cada comunidade local, pela 

voz dos próprios órgãos representativos, possa trabalhar na qualidade 

de entidade coletiva capaz de concorrer para aumentar o respeito pela 

vida e pela dignidade do homem em qualquer parte do mundo; preocupada 

pela persistência em muitos Estados da prática desumana da pena 

capital; sob proposta da Comunidade de Sant’Egídio, fundadora da rede 

de Municipalidades “Cidades pela Vida/ Cidades contra a pena de Morte” 

– “Cities for life/Cities against the Death Penalty”, unidas na Europa 

e no mundo pela vontade comum de acelerar a definitiva eliminação da 

pena capital do panorama jurídico e penal dos Estados; no âmbito das 

iniciativas adoptadas pela Presidência do Conselho dos Ministros da 

República Italiana no semestre de Presidência do Conselho da União 

Europeia (1 de Julho/31 de Dezembro de 2014); com o fim de apoiar 

qualquer esforço mirado à abolição definitiva da pena capital nos 

Países que ainda a mantêm e, como etapa deste processo, à adopção de 

uma Moratória universal das execuções capitais; com vista na votação 

sobre a Resolução das Nações Unidas em prol de uma Moratória universal 

das execuções capitais que se realizará no mês de Dezembro de 2014 no 

âmbito da Comissão ONU pelos Direitos Humanos; ---------------------- 

DELIBERA a adesão do Município de CHAVES à iniciativa da Comunidade 

de Sant’Egídio “Cidades pela Vida/ Cidades contra a pena de Morte” – 

“Cities for life/Cities against the Death Penalty” e declara o dia 30 

de Novembro, Jornada local “Cidades pela Vida / Cidades contra a pena 

de Morte” – “Cities for life/Cities against the Death Penalty”. A 

câmara municipal empenha-se a fazer desta adesão motivo de acrescida 
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responsabilidade, operando em todos os âmbitos de própria competência 

para que sejam assegurados espaços de adequada informação e 

sensibilização sobre as motivações da recusa dessa prática e sobre o 

progresso da campanha abolicionista no mundo. De referida adesão, a 

câmara municipal dará a mais ampla divulgação. ---------------------- 

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

ADESÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES -------------------------------- 

Arq. António Cabeleira, Presidente da Câmara Municipal de Chaves, sob 

proposta da Comunidade de Sant’Egídio, fundadora da rede de 

Municipalidades “Cidades pela Vida/ Cidades contra a pena de Morte” – 

“Cities for life/Cities against the Death Penalty”, unidas na Europa 

e no mundo pela vontade comum de acelerar a definitiva eliminação da 

pena capital do panorama jurídico e penal dos Estados; no âmbito das 

iniciativas adotadas pela Presidência do Conselho dos Ministros da 

República Italiana no semestre de Presidência do Conselho da União 

Europeia (1 de Julho/31 de Dezembro de 2014); com vista na votação 

sobre a Resolução das Nações Unidas em prol de uma Moratória universal 

das execuções capitais que se realizará no mês de Dezembro de 2014 no 

âmbito da Comissão ONU pelos Direitos Humanos; ---------------------- 

ADERE à iniciativa da Comunidade de Sant’Egídio “Cidades pela Vida/ 

Cidades contra a pena de Morte” – “Cities for life/Cities against the 

Death Penalty” e empenha-se a fazer desta adesão motivo de acrescida 

responsabilidade, operando em todos os âmbitos de própria competência 

para que sejam assegurados espaços de adequada formação e 

sensibilização sobre as motivações da recusa dessa prática e sobre o 

progresso da campanha abolicionista no mundo. ----------------------- 

Data --------------------------------------------------------------- 

Assinatura --------------------------------------------------------- 

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

CARLOS FRANÇA DE 2015.11.20. ---------------------------------------- 

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

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

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

DELGADO DE 2015.11.23. ---------------------------------------------- 

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 

2015.11.23. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. À próxima 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. --------------------------------------------- 

 

 

6. PROPOSTA DE PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES (BIBLIOTECA 

MUNICIPAL) E O ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE CHAVES. INFORMAÇÃO 

Nº181/2015. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

De acordo com o Regulamento da Biblioteca Municipal de Chaves, esta 

assume-se como um serviço público de cariz cultural, da Câmara 

Municipal de Chaves, que tem como objetivos: ----------------------- 

Promover e fomentar o gosto pelo livro e pela leitura, pelo 

desenvolvimento educacional e cultural do concelho, pelo acesso à 

consulta e leitura de livros, publicações periódicas, multimédia, 
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bases de dados, bibliotecas digitais e outros tipos de informação e 

documentação, contribuindo assim para responder às necessidades de 

informação, lazer, educação, pesquisa e cultura, por parte da 

população flaviense, no pleno respeito pela diversidade de gostos e 

de escolhas, segundo os princípios definidos pelo Manifesto da UNESCO 

para as Bibliotecas Públicas; --------------------------------------- 

Assumir-se como proposta para a ocupação de tempos livres e estimular 

a reflexão, o debate, a crítica e o convívio entre criadores e público 

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

Promover e divulgar o património cultural local e nacional em todas 

as suas vertentes; -------------------------------------------------- 

Apoiar e incentivar a educação individual, a autoformação, bem como a 

educação formal a todos os níveis, proporcionar e fomentar o 

desenvolvimento da capacidade de utilização das Tecnologias da 

Informação e da Comunicação; ---------------------------------------- 

Contribuir para a descentralização da leitura a nível concelhio e do 

desenvolvimento de uma Rede Local de Leitura Pública. --------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

De acordo com o explanado supra, o universo de utilizadores da 

Biblioteca Municipal é muito vasto, transgeracional, incluindo todos 

os cidadãos, mesmo aqueles que se encontram privados de liberdade. -- 

1. No sentido de a Biblioteca Municipal poder cumprir na íntegra a sua 

missão, tem alargado a sua esfera de cooperação com outras 

instituições, como sejam os estabelecimentos de ensino, através das 

suas Bibliotecas Escolares, quer mesmo a outras, como é o caso do 

Estabelecimento Prisional de Chaves. -------------------------------- 

2. No caso concreto, temos diversas solicitações do Estabelecimento 

Prisional de Chaves na solicitação do nosso serviço de empréstimos.-- 

3. A responsável do Estabelecimento Prisional de Chaves, solicitou a 

cooperação no âmbito das atividades de extensão cultural; no 

empréstimo interbibliotecário e no apoio ao tratamento técnico 

documental. -------------------------------------------------------- 

4. Conjugando as diretrizes emanadas da UNESCO através do Manifesto 

sobre Bibliotecas Públicas e a missão da Biblioteca Municipal de 

Chaves, plasmada no seu regulamento próprio, e tendo em conta o perfil 

dos utilizadores (população presidiária, de maior idade e masculina), 

estamos em condições, de poder responder de forma satisfatória à 

pretensão do Estabelecimento Prisional de Chaves, através de uma 

parceria entre as duas instituições, e porque há todo interesse em que 

a Biblioteca Municipal alargue os seus horizontes de influência em 

parceria com outras instituições pelo que, está em causa alargar e 

proporcionar mais e melhores recursos culturais aos cidadãos, sou a 

propor que se estabeleça o aludido protocolo. ----------------------- 

Aprovação da minuta do referido protocolo de articulação, em anexo a 

esta proposta e consequente encaminhamento à reunião de Câmara, 

propondo-se a legitimação do Presidente da Câmara a representar o 

Município na assinatura do mesmo. ----------------------------------- 

III – Do Direito ---------------------------------------------------- 

1. Nos termos do disposto na alínea e), do n.º 2, do artigo 23º, da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o Município dispõe de atribuições 

nos domínios do património, cultura e ciência; ---------------------- 

2. Sendo certo que compete à Câmara Municipal apoiar atividades de 

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

de interesse para o município, conforme decorre da alínea u), do n.º 

1, do artigo 33º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12/09; --------- 

3. Por sua vez, os estabelecimentos prisionais são unidades orgânicas 

desconcentradas da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, 
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conforme o estatuído no n.º 2, do artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 

215/2012, de 28 de setembro, cuja estrutura orgânica, regime de 

funcionamento e competências dos respetivos órgãos e serviços se 

encontra regulada pela Portaria n.º 286/2013, de 9 de setembro; ----- 

4. Entre as competências cometidas aos estabelecimentos prisionais, o 

artigo 13º, da retromencionada Portaria, no que concerne à área de 

tratamento prisional, prevê a conceção e implementação de projetos com 

entidades externas, designadamente na área de educação e formação dos 

reclusos. ---------------------------------------------------------- 

IV – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte 

estratégia procedimental: ------------------------------------------ 

a) Agendamento do presente assunto para uma próxima reunião do órgão 

executivo municipal, em vista à tomada de deliberação consubstanciada 

na aprovação da celebração de um protocolo entre o Município de Chaves 

e o Estabelecimento Prisional de Chaves, conforme minuta cujo teor 

aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais 

e que se anexa ao presente, contendo as normas disciplinadoras da 

relação entre as partes outorgantes; -------------------------------- 

b) Caso o Executivo Municipal se pronuncie favoravelmente sobre a 

aprovação da presente minuta de protocolo, que fique, desde já, 

legitimado, o Presidente da Câmara, a assinar e ou outorgar, em nome 

do Município, todos os documentos e ou instrumentos jurídicos 

indispensáveis à sua materialização; -------------------------------- 

c) Logo que tal deliberação venha a ser tomada, deverá a mesma ser 

levada ao conhecimento do Estabelecimento Prisional de Chaves, através 

da emissão da competente notificação. ------------------------------- 

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

Chaves, 19 de novembro de 2015. ------------------------------------- 

A Assistente técnica, ----------------------------------------------- 

(Maria do Céu de Barros Rodrigues) ---------------------------------- 

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

Protocolo de articulação -------------------------------------------- 

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

O Estabelecimento Prisional ----------------------------------------- 

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

A Biblioteca Municipal ----------------------------------------------

Considerando ------------------------------------------------------- 

- Que os Estabelecimentos Prisionais, adiante designados de EP, são 

unidades orgânicas desconcentradas da Direção Geral de Reinserção e 

Serviços Prisionais, adiante designada de DGRSP; -------------------- 

- Que, no âmbito das atribuições da DGRSP em matéria de execução das 

penas e medidas privativas da liberdade, compete aos EP, conceber e 

implementar projetos no âmbito do tratamento prisional, em articulação 

ou parceria com entidades externas; --------------------------------- 

- Que o “tratamento prisional consiste no conjunto de atividades e 

programas de reinserção social que visam a preparação do recluso para 

a liberdade, através do desenvolvimento das suas responsabilidades, 

da aquisição de competências que lhe permitam optar por um modo de 

vida socialmente responsável, sem cometer crimes, e prover às suas 

necessidades após a libertação”; ------------------------------------ 

- Que, entre as atividades de tratamento prisional estão previstas 

“atividades socioculturais e recreativas, designadamente através da 

existência de bibliotecas, de serviço de leitura, de videotecas e de 

programas diversificados de animação cultural, das quais os reclusos 
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possam usufruir, tendo em vista o seu bem e o desenvolvimento das suas 

aptidões”; --------------------------------------------------------- 

- Que o Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais aprovado 

pelo Decreto-lei nº 51/2011, de 11 de abril, determina que em cada EP 

“seja assegurado um serviço de leitura para todos os reclusos, o qual 

dispõe de géneros literários diversificados e de publicações editadas 

nos idiomas estrangeiros mais falados no estabelecimento” e que seja 

“promovida a articulação com entidades públicas e privadas, com vista 

à permanente atualização do espólio literário da biblioteca”; ------- 

- Que as Bibliotecas Municipais, adiante designados de BM, no quadro 

da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, tem como missão permitir a 

todos os munícipes o acesso à informação, à educação e ao lazer, 

contribuindo assim, para o pleno exercício da cidadania; ------------ 

- Que o livro e a prática da leitura constituem mecanismos relevantes 

no processo de reinserção social dos reclusos, através da aquisição 

de competências cognitivas, culturais e cívicas essenciais ao 

desenvolvimento de uma atitude responsável e digna em contexto de 

sociedade; --------------------------------------------------------- 

- Que os EP e as BM reconhecem a importância da cooperação entre as 

duas entidades; ----------------------------------------------------- 

- Considerando ainda que o Protocolo assinado em 10-01-2011, entre o 

Ministério da Justiça e o Ministério da Cultura e que tem por objeto 

a promoção da leitura e da escrita junto da população reclusa, prevê, 

na sua cláusula décima, que possam ser celebrados acordos adicionais 

com entidades – instituições culturais de carácter local e que se 

afigurem necessários para a execução dos objetivos daquele Protocolo;- 

é celebrado o presente Protocolo de articulação entre: -------------- 

O Estabelecimento Prisional de ________________, unidade orgânica 

desconcentrada da DGRSP, legalmente representado pelo(a) seu/sua 

diretor(a) --------------------------------------------------------- 

e a ----------------------------------------------------------------- 

Biblioteca Municipal de……., equipamento pertencente à Câmara Municipal 

de ……… ………………………………… ------------------------------------------------ 

que se rege pelas cláusulas seguintes: ------------------------------ 

Cláusula Primeira --------------------------------------------------- 

(Âmbito e Fins) ----------------------------------------------------- 

O EP ---------------------------------------------------------------- 

e a BM ---------------------------------------------------------, 

concordam em estabelecer uma cooperação institucional, com base num 

encontro de vontades e responsabilização mútua, no sentido de 

realizarem em conjunto um plano de atividades de dinamização e promoção 

de leitura junto da respetiva população reclusa, que de modo 

estruturado e sustentado, estimulem o gosto pelo livro e a prática da 

leitura e da escrita. ----------------------------------------------- 

Cláusula Segunda ---------------------------------------------------- 

(Formas de cooperação) ---------------------------------------------- 

A cooperação institucional entre o EP e a BM é operacionalizada através 

da elaboração conjunta de um plano/cronograma de atividades anual que 

é parte integrante deste protocolo e que pode integrar alguns dos 

seguintes compromissos: --------------------------------------------- 

1. Por parte da BM___________________________ ----------------------- 

a. Assegurar o serviço de empréstimo de livros, ampliando e 

assegurando, com regularidade, os serviços de leitura do EP; -------- 

b. Ceder outras publicações periódicas, como jornais e revistas, findo 

o seu ciclo de divulgação na Biblioteca Municipal; ------------------ 

c. Atribuir um cartão de utilizador dos serviços da Biblioteca 

Municipal ao Estabelecimento Prisional e aos reclusos utentes dos 
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serviços de leitura do EP, sem prejuízo da responsabilização destes 

últimos; ----------------------------------------------------------- 

d. Colaborar na organização da biblioteca do EP, nomeadamente no apoio 

à catalogação do fundo documental existente, com recurso às 

metodologias mais modernas e formais existentes nas bibliotecas 

públicas; ---------------------------------------------------------- 

e. Integrar a biblioteca do EP na Rede Concelhia de Bibliotecas, 

viabilizando deste modo, o contacto e a atualização permanente dos 

seus utilizadores face à cultura livresca e o acesso on-line ao 

catálogo da rede; --------------------------------------------------- 

f. Promover sessões de disseminação do livro, nomeadamente através da 

divulgação de títulos junto do EP; ---------------------------------- 

g. Colaborar na promoção e dinamização de concursos de escrita, sejam 

eles de iniciativa local, promovidos em parceria com o EP, ou de 

iniciativa dos serviços centrais da DRGSP e/ou Direção Geral do Livro, 

dos Arquivos e das Bibliotecas; ------------------------------------- 

h. Divulgar os trabalhos produzidos no âmbito dos Concursos realizados 

no EP, no espaço da BM; --------------------------------------------- 

i. Realizar ações de formação aos reclusos/faxinas afetos à biblioteca 

do estabelecimento e técnicos gestores da atividade do 

estabelecimento, e ainda a voluntários com trabalho desenvolvido na 

área da promoção do livro e da leitura. ----------------------------- 

2. Por parte do EP: ------------------------------------------------- 

a. Disponibilizar os meios físicos, tecnológicos e o apoio técnico, 

necessários à concretização de atividades de promoção da escrita e da 

leitura, a desenvolver conjuntamente com a BM; ---------------------- 

b. Fornecer aos técnicos da BM toda a informação necessária à 

preparação das atividades conjuntas com aquela entidade, e à 

contextualização e integração dos seus técnicos no EP; -------------- 

c. Assegurar a articulação com os técnicos da BM no cumprimento das 

atividades previstas no cronograma elaborado anual e conjuntamente 

pelo EP e a BM; ----------------------------------------------------- 

d. Divulgar junto da população reclusa todas as atividades de 

dinamização da leitura e da escrita, a desenvolver em colaboração com 

a Biblioteca Municipal; --------------------------------------------- 

e. Divulgar as listas dos livros disponibilizados pela biblioteca 

itinerante, nos serviços de leitura do EP, de modo a assegurar 

acessibilidade daquela informação à população reclusa; -------------- 

f. Divulgar iniciativas de natureza cultural e consideradas relevantes 

desenvolvidas pela BM. ---------------------------------------------- 

Cláusula Terceira --------------------------------------------------- 

(Acompanhamento e Avaliação) ---------------------------------------- 

1. Este Protocolo será devidamente acompanhado pelas partes sendo, no 

final de cada ano civil, submetido a avaliação conjunta; ------------ 

2. A avaliação referida no número anterior será realizada em reunião 

entre os responsáveis designados pelo EP e pela BM e será objeto de 

relatório de acompanhamento, que poderá ser divulgado nos meios 

institucionais de informação e comunicação da DGRSP, BM/CM e DGLAB.-- 

Cláusula Quarta ----------------------------------------------------- 

(Duração) ---------------------------------------------------------- 

O presente Protocolo é celebrado pelo período de um ano, sendo 

automaticamente renovado por igual período e nas mesmas condições, 

salvo se houver decisão em contrário de uma das partes, comunicada à 

outra parte com uma antecedência mínima de 3 meses. ----------------- 

Durante a vigência do protocolo poderão ser introduzidas alterações, 

as quais, efetuadas mediante expresso acordo mútuo e após 

formalização, passarão a ser parte integrante do protocolo. --------- 
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Feito em dois exemplares, devidamente assinados e rubricados, ficando 

um exemplar na posse de cada outorgante, o presente acordo entra em 

vigor na data da sua assinatura. ------------------------------------ 

O Primeiro Outorgante ----------------------------------------------- 

O Diretor do Estabelecimento Prisional ------------------------------ 

O Segundo Outorgante ------------------------------------------------ 

O Diretor da Biblioteca Municipal ----------------------------------- 

(ou quem tenha competências para este efeito) ----------------------- 

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

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

CARLOS FRANÇA DE 2015.11.23. ---------------------------------------- 

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

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

DELGADO DE 2015.11.23. ---------------------------------------------- 

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 

2015.11.23. -------------------------------------------------------- 

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

 

1- PLANEAMENTO 

 

 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 

 

 

3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 

 

 

3.1. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO 

USO DE PODERES DELEGADOS, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA. ------------------- 

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

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

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

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 3. --– 

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

 

 

3.3. REABILITAÇÃO PARA EFEITOS DE ISENÇÃO DE IMT AO ABRIGO DE ARTº 45º 

DO EBF – REQUERENTE: ALBINO FONTOURA DA CUNHA – PROCESSO 200/14 – 

REQUERIMENTO 1682/15 - INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE SALVAGUARDA DO CENTRO 

HISTÓRICO, DO ENG. PAULO JORGE RODRIGUES BRANCO, DE 03.11.2015.------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

O requerente, na qualidade de proprietário, solicita sob requerimento 

n.º 1682/15, referente ao processo n.º 200/14, emissão de certidão de 

reabilitação urbana para efeitos de isenção do Imposto Municipal sobre 

as Transmissões onerosas (IMT) ao abrigo do artigo 45.º do Estatuto 

dos Benefícios Fiscais (EBF), com as alterações introduzidas pela Lei 

82-D/2014 de 31 de dezembro, relativo a um prédio urbano de habitação, 

comércio e serviços.------------------------------------------------- 

1.1. LOCALIZAÇÃO---------------------------------------------------- 

De acordo com Certidão da Conservatória do Registo Predial de Chaves 

n.º 3880/20130813, o prédio está inscrito na matriz predial com o 

artigo urbano nº 2216 e situa-se na Rua de Santo António nº 20, 22 e 

24, freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves.-------------- 

1.2. ANTECEDENTES--------------------------------------------------- 

1.2.1. Através de despacho de 29 de julho de 2014 é aprovado o projeto 

de arquitetura;----------------------------------------------------- 

1.2.2. A 16 de Outubro de 2014 é emitido o alvará de obras de 

reconstrução/alteração nº 202/14 com prazo de validade até 15/10/2015; 

1.2.3. A 11 de novembro foi emitida a certidão de propriedade 

horizontal para o edifício em causa e constituídas 10 frações (A a J) 

e partes comuns;----------------------------------------------------- 

1.2.4. A 20 de julho de 2015 foi emitido o alvará de autorização de 

utilização nº 76/15.-------------------------------------------------  

2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO---------------------------------------- 

2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO-------------------------------- 

2.1.1. ENQUADRAMENTO FACE AO IMT------------------------------------- 

Os prédios que se encontrem localizados em zonas históricas, previstas 

em planta de zonamento do Plano Diretor Municipal (PDM), áreas críticas 

de recuperação e reconversão urbanística e iniciem no prazo de 3 (três) 

anos a contar da data da aquisição do imóvel, as respetivas obras de 

reabilitação, são passíveis de isenção de IMT ao abrigo dos nº 2 e 3 

do artigo 45º do EBF e ulteriores alterações, ficando dependente do 

reconhecimento pela câmara municipal da área da situação do prédio 

após as respetivas obras de reabilitação, conforme o nº 5 do artigo 

45º do EBF.---------------------------------------------------------- 

Nos termos do n.º 2 do artigo 16º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, que 

estabelece o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais, a assembleia municipal pode, por proposta da câmara 

municipal, através de deliberação fundamentada que inclui a estimativa 

da respetiva despesa fiscal, conceder a respetiva isenção em sede de 

IMT.----------------------------------------------------------------  

2.2. ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL------------ 

2.2.1. De acordo com extrato da planta de ordenamento n.º 34A do Plano 

Diretor Municipal, o prédio está inserido na classe 1 – Espaços Urbanos 

e Urbanizáveis, categoria 1.1 – Cidade de Chaves, dentro da delimitação 

do Centro Histórico de Chaves e podendo o edifício integrar-se na 

tipologia de património edificado constante do anexo 3 do PDM, 
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beneficiando por isso da área de proteção prevista no ponto 3 do artigo 

64º do PDM.---------------------------------------------------------- 

3. CONSIDERAÇÕES DO PARECER--------------------------------------- 

3.1. Solicitada a isenção do IMT ao abrigo do artigo 45.º do Decreto-

Lei n.º 215/89 de 1 de Julho e ulteriores alterações, verifica-se que 

o imóvel esta inserido na delimitação do Centro Histórico de Chaves 

(PDM) e dentro da Área de Reabilitação Urbana do centro histórico de 

Chaves, publicada na 2.ª série do Diário da República, n.º 67, de 5 

de abril de 2013, aviso 4653/2013.-----------------------------------  

3.2. Do processo 200/14 constam os relatórios de avaliação e 

fotográfico do estado de conservação do imóvel antes e após a conclusão 

das obras de reconstrução do edifício, atestando que houve grandes 

melhorias das condições estruturais, funcionais e construtivas, 

conservando as suas características e traços fundamentais, potenciando 

assim, a recuperação do património edificado na zona histórica da 

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

3.3. De acordo com a Escritura de Compra e Venda, o imóvel foi 

adquirido a 12 de agosto de 2013 e liquidado o respetivo IMT:-------- 

Data Doc. nº Importância IMT 

12/08/2013 160 613 015 080 003 20.475,00€ 

 

3.4. Foi também liquidado o imposto de selo (IS) em 12/08/2013:------ 

Data Doc. nº Coleta de IS Verba 1.1 

12/08/2013 163 113 002 121 092 2.520,00€ 

 

3.5. Ao ter adquirido o prédio urbano em 12/08/2013, conforme o 

descrito no ponto 3.3. e ter iniciado as obras de reabilitação 

urbanística a 16/10/14, de acordo com o alvará descrito no ponto 

1.2.2., o pedido do requerente cumpre os requisitos constantes no nº 

2 do artigo 45º do EBF e ulteriores alterações: “Ficam isentas de 

imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis as 

aquisições de prédios urbanos destinados a reabilitação urbanística, 

desde que, no prazo de três anos a contar da data de aquisição, o 

adquirente inicie as respetivas obras”.------------------------------ 

4. DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO--------------------------------- 

4.1. Propõe-se que a presente informação seja enviada para reunião de 

câmara a fim de aprovar a localização do imóvel em Área de Reabilitação 

Urbana do centro histórico de Chaves, com a data de início e de 

conclusão de obras a 16/10/2014 e 20/07/2015 respetivamente e 

certificando que houve uma franca melhoraria das condições de uso, 

conservando o seu carácter fundamental, estando em condições de obter 

a respetiva isenção de IMT (20.475,00€), de acordo com o artigo 45.º 

dos Estatutos de Benefícios Fiscais;--------------------------------- 

4.2. Após aprovação pela camara municipal, deverá a presente proposta 

de isenção ser submetida para deliberação, à assembleia municipal, 

tendo em consideração que é da competência deste órgão conceder 

isenções totais ou parciais relativamente aos impostos e outros 

tributos próprios de acordo com o disposto no ponto 2.º, no artigo 16º 

da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro (que estabelece o regime financeiro 

das autarquias locais e das entidades intermunicipais);-------------- 

4.3. Em caso de aprovação por parte da Assembleia Municipal, a câmara 

municipal deverá comunicar, no prazo de 30 dias, ao Serviço de Finanças 

de Chaves o reconhecimento referido na certidão, competindo ao serviço 

de finanças, a anulação da liquidação de IMT e subsequente restituição. 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE SALVAGUARDA DO CENTRO HISTÓRICO, ARQ. 

ANTÓNIO MALHEIRO, DE 03.11.2015.------------------------------------- 
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A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria.------------------------ 

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

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

DELGADO DE 2015.11.20. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR ARQ. CARLOS AUGUSTO 

CASTANHEIRA PENAS, DATADO DE 23.11.2015. ---------------------------- 

A reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

Durante a análise e discussão do presente assunto, usou da palavra, o 

Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, tendo tecido os seguintes comentários: --------------------- 

1 – Há, no tratamento das propostas, em apreciação, consubstanciadas 

na concessão de isenções fiscais, uma dualidade de critérios, 

atendendo ao facto de algumas delas não terem assegurado a devida 

identificação dos interessados beneficiários de tais isenções fiscais. 

2 – Assim, sob pena de ilegalidade, deverá a minuta e a respetiva ata, 

passar a identificar o nome do beneficiário das isenções fiscais, sob 

pena de não estarem reunidos os pressupostos legalmente indispensáveis 

para a apreciação deste assunto. ------------------------------------ 

3 – Tal procedimento deverá ser adotado em todas as propostas, de 

natureza análoga, que, no futuro, venham a ser apreciadas pelos Órgãos 

Municipais. -------------------------------------------------------- 

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

Em resposta a intervenção, acima exarada, usou da palavra, o Presidente 

da Câmara, tendo, sobre a matéria, referido o seguinte: ------------- 

A deficiência na informação constante das propostas vai ser, de 

imediato, colmatada, passando a constar do conteúdo das mesmas, no 

presente e no futuro, os nomes dos beneficiários deste tipo de isenções 

fiscais. ----------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

 

 

3.4. REABILITAÇÃO PARA EFEITOS DE ISENÇÃO DE IRS AO ABRIGO D0 ARTº 71º 

DO EBF – REQUERENTE: ALBINO FONTOURA DA CUNHA – PROCESSO 200/14 – 

REQUERIMENTO 1683/15 - INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE SALVAGUARDA DO CENTRO 

HISTÓRICO, DO ENG. PAULO JORGE RODRIGUES BRANCO, DE 03.11.2015. ----- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

O requerente, na qualidade de proprietário, solicita sob requerimento 

n.º 1683/15, referente ao processo n.º 200/14, emissão de certidão 

para dedução de despesas de construção em sede de IRS.--------------- 

1.1. LOCALIZAÇÃO---------------------------------------------------- 

De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial de Chaves 

nº3880/20130813, o prédio está inscrito na matriz com o artigo urbano 

n.º 2216 e situa-se na Rua de Santo António nº 20, 22 e 24, Freguesia 

de Santa Maria Maior, concelho de Chaves.----------------------------  

1.2. ANTECEDENTES--------------------------------------------------- 

1.2.1. Através de despacho de 29 de julho de 2014 é aprovado o projeto 

de arquitetura;----------------------------------------------------- 
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1.2.2. A 16 de Outubro de 2014 é emitido o alvará de obras de 

reconstrução/alteração nº 202/14 com prazo de validade até 15/10/2015. 

1.2.3. A 11 de novembro foi emitida a certidão de propriedade 

horizontal para o edifício em causa e constituídas 10 frações (A a J) 

e partes comuns;----------------------------------------------------- 

1.2.4. A 20 de julho de 2015 foi emitido o alvará de autorização de 

utilização nº 76/15.------------------------------------------------- 

2 ENQUADRAMENTO DO PEDIDO---------------------------------------- 

2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO-------------------------------- 

O município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o 

centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo 

camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013, 

aprovou a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU), 

devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua 

sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, na qual foi 

aprovada por unanimidade, e posteriormente publicada em Diário da 

República, 2.ª série, n.º 67, de 5 de Abril de 2013.----------------- 

2.2. ENQUADRAMENTO FACE À COLECTA EM SEDE DE IRS------------------- 

Os prédios urbanos objecto de acções de reabilitação inseridos na ARU, 

são dedutíveis em sede de IRS, até ao limite de 500,00€, 30% dos 

encargos suportados pelo proprietário relacionados com a reabilitação 

de imóveis localizados em ARU e recuperados nos termos das respetivas 

estratégias de reabilitação, ao abrigo do ponto 4.º, do artigo 71.º 

do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) aprovado pelo Decreto-Lei nº 

215/89, de 1 de julho, com as alterações introduzidas pelas Leis nºs 

82-B/2014, 82-D/2014 e 82-E/2014, de 31 de dezembro e Decreto-Lei nº 

7/2015, de 13 de janeiro.-------------------------------------------- 

Os encargos previstos com a reabilitação de imóveis localizados em ARU 

devem ser devidamente comprovados e dependem de certificação prévia 

por parte do órgão de gestão da área de reabilitação ou da comissão 

arbitral municipal, de acordo com os nº17 e 23 do artigo 71.º do EBF. 

3.CONSIDERAÇÕES DO PARECER------------------------------------------- 

3.1. O prédio urbano está dentro da delimitação da área de 

reabilitação, estando por isso enquadrado no regime específico que 

permite a dedução dos encargos com a reabilitação em sede de IRS, até 

aos limites constantes no artigo 71 do EBF.-------------------------- 

3.2. No âmbito do nº 23 do artigo 71º do EBF, o município certifica o 

estado de conservação do imóvel antes e após as obras compreendidas 

na ação de reabilitação, de acordo com a escala constante no nº 3 do 

artigo 6º da Portaria nº1192-B/2006 de 3 de Novembro, que define a 

ficha de avaliação na qual constam os elementos relevantes do locado 

para a determinação do estado de conservação.------------------------ 

3.3. No dia 27/01/2015 foi efetuada a vistoria inicial para certificar 

o estado de conservação do edifício, tendo sido atribuído o nível de 

conservação de Mau às várias frações que constituem o edifício, 

conforme se comprova pelo auto de vistoria e fichas de avaliação 

respetivas.--------------------------------------------------------- 

3.4. A 24/09/2015 foi feita a vistoria final a fim de certificar o 

estado de conservação do imóvel após a realização das obras de 

reabilitação, tendo sido atribuído o estado de conservação de 

excelente às diversas frações, conforme consta do auto de vistoria e 

fichas de avaliação.------------------------------------------------- 

3.5. Tendo em consideração o descrito nos pontos 3.3 e 3.4, o estado 

de conservação cumpre o disposto na alínea a) do nº22 do artigo 71º 

do EBF – “Acções de reabilitação' as intervenções destinadas a conferir 

adequadas características de desempenho e de segurança funcional, 

estrutural e construtiva a um ou vários edifícios, ou às construções 
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funcionalmente adjacentes incorporadas no seu logradouro, bem como às 

suas fracções, ou a conceder-lhe novas aptidões funcionais, com vista 

a permitir novos usos ou o mesmo uso com padrões de desempenho mais 

elevados, das quais resulte um estado de conservação do imóvel, pelo 

menos, dois níveis acima do atribuído antes da intervenção”.--------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

4.1. Face ao exposto proponho a emissão da certidão para efeitos de 

isenção de IRS, de acordo com o disposto no nº4 do artigo 71 do EBF.- 

4.2. A presente informação deverá ser presente a reunião da câmara, 

no sentido do órgão executivo municipal deliberar sobre a proposta de 

decisão.------------------------------------------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE SALVAGUARDA DO CENTRO HISTÓRICO, ARQ. 

ANTÓNIO MALHEIRO, DE 03.11.2015.------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria.------------------------ 

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

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

DELGADO DE 2015.11.20. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR ARQ. CARLOS AUGUSTO 

CASTANHEIRA PENAS, DATADO DE 23.11.2015. ---------------------------- 

A reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

 

 

3.5. CERTIDÃO DE REABILITAÇÃO PARA EFEITOS DE ISENÇÃO DE IMT AO ABRIGO 

DE ARTº 45º DO EBF- REQUERENTE: RUI JORGE DE OLIVEIRA SARMENTO – 

PROCESSO 356/11 – REQUERIMENTO 627/15 - INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE 

SALVAGUARDA DO CENTRO HISTÓRICO, DA ARQ. SOFIA TENREIRO ATAIDE COSTA 

GOMES, DE 17.11.2015.------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

O requerente, na qualidade de proprietário, solicita sob requerimento 

n.º 627/15, referente ao processo n.º 356/11, emissão de certidão de 

reabilitação urbana para efeitos de isenção do Imposto Municipal sobre 

as Transmissões onerosas (IMT) ao abrigo do artigo 45.º do Estatuto 

dos Benefícios Fiscais (EBF), relativo a um prédio urbano, situado no 

Travessa das Couraças n.º 7, em Chaves.------------------------------ 

1.1. LOCALIZAÇÃO---------------------------------------------------- 

De acordo com Certidão da Conservatória do Registo Predial de Chaves, 

n.º 3810/20120305 (artigo matricial n.º 1630, teve origem nos artigos 

n.º 841 e n.º 1046), resultado da anexação do n.º 564/20071206 (artigo 

da matriz predial 1046) e 565/20071206 (artigo da matriz predial 841), 

inscrito na matriz com o artigo urbano n.º 1630 (teve origem no artigo 

1516, de freguesia de Santa Maria Maior), o prédio urbano é situado 

na Travessa das Couraças n.º 7 e 11, na freguesia de Santa Maria Maior, 

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

1.2. ANTECEDENTES--------------------------------------------------- 

1.2.1. Neste processo já foi feito uma Certidão para efeitos de IMT, 

de 09/01/2015, para o titular do processo Maria das Dores Carneiro, 

proprietária de algumas frações do prédio reabilitado permutado.----- 
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1.2.2.O edifício tem Alvará de Construção/Ampliação/Alteração e 

Ocupação de Via Pública n.º 143/12 emitida a 25 de setembro de 2012, 

com validade até 24 de setembro de 2015, para um edifício de rés-do-

chão, 1.º andar, 2.º andar e águas furtadas, destinado a comércio e 

ou serviços e habitação (construção aprovada por deliberação camarária 

de 2012/08/13);----------------------------------------------------- 

1.2.3. Aprovação do projeto de alterações com aumento de área ao nível 

do último piso e águas furtadas, despacho de 23 de julho de 2013;---- 

1.2.4. Alvará de Autorização de Utilização n.º 58/14, emitido a 22 de 

maio de 2014, por despacho de 20 de maio de 2014, foi autorizada a 

seguinte utilização às frações: A, B comércio e ou/serviços; frações 

C, D, E, F habitação tipo T2, frações G, H habitações T0, T2 e águas 

furtadas.----------------------------------------------------------- 

2.ENQUADRAMENTO DO PEDIDO-------------------------------------------- 

2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO-------------------------------- 

2.1.1. ENQUADRAMENTO FACE AO IMT------------------------------------- 

Os prédios que se encontrem localizados no interior do centro histórico 

de Chaves, previsto em planta de zonamento do Plano Diretor Municipal 

(PDM) de Chaves e iniciem no prazo de 2 (dois) anos a contar da data 

da aquisição do imóvel e as respetivas obras de reabilitação 

urbanística, são passíveis de isenção do Imposto Municipal sobre 

Transmissões Onerosas (IMT) ao abrigo do ponto 2, do artigo 45º do EBF 

com alterações introduzidas pela Lei n.º 82D/2014 de 31 de dezembro, 

ficando dependentes do reconhecimento pela câmara municipal.--------- 

Por proposta da câmara municipal a assembleia municipal pode, através 

de deliberação fundamentada que inclui a estimativa da despesa fiscal, 

conceder a respetiva isenção, nos termos do n.º 2 do artigo 16.º da 

Lei 73/2013 de 3 de setembro, que estabelece o Regime Financeiro das 

Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais.------------------- 

2.2. ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL------------ 

2.2.1. De acordo com extrato da planta de ordenamento n.º 34A do Plano 

Diretor Municipal, o prédio em análise encontra-se em classe 1 – 

Espaços Urbanos e Urbanizáveis, categoria 1.1 – Cidade de Chaves, está 

integrado delimitação do Centro Histórico de Chaves (CH), 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. --- 

2.2.2. 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.---------------------------------------------- 

2.3. ANÁLISE DO PEDIDO ---------------------------------------------- 

Da análise do pedido apresentado, verifica-se que o mesmo apresenta:- 

2.3.1. Planta de localização à escala 1:2000, com a indicação precisa 

do prédio urbano;---------------------------------------------------- 

2.3.2. Escritura de Permuta do imóvel de 30/12/2011, n.º 200-A, folha 

n.º 85;------------------------------------------------------------- 

2.3.3. Certidões de Teor das Finanças, do artigo matricial n.º 1630 

(teve origem no artigo 1516, que por sua vez, teve origem nos artigos 

n.º 841 e n.º 1046) atualizada e com nova avaliação;----------------- 

2.3.4. Certidão do Registo Predial de Chaves, do registo n.º 

3810/20120305, atualizado;------------------------------------------ 

2.3.5. Cópia do Alvará de Construção/Ampliação/Alteração e Ocupação 

de Via Pública n.º 143/12 emitida a 25 de setembro de 2012, com 

validade até 24 de setembro de 2015, por deliberação camarária de 

2012/08/13.--------------------------------------------------------- 

3.CONSIDERAÇÕES DO PARECER------------------------------------------- 
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3.1. Foi solicitada a isenção do IMT, acordo com o artigo 45.º, 

Decreto-Lei n.º 215/89, 1 de Julho e posteriores alterações, de acordo 

com a localização apresentada do imóvel, verifica-se estar inserido 

na delimitação do Centro Histórico de Chaves (PDM) e na Área de 

Reabilitação Urbana do centro histórico de Chaves, em conformidade com 

a planta de PDM e a anexa à publicação na 2.ª série do Diário da 

República, n.º 67, de 5 de abril de 2013.----------------------------  

3.2. No processo 356/11 iniciado a 23 de março de 2012, consta, 

relatório fotográfico do estado do imóvel antes do início da obra, 

assim como o de acompanhamento das várias fases da respetiva obra de 

reabilitação, podendo se atestar que houve uma franca melhoraria das 

condições de uso, conservando o seu carácter fundamental, efetuando a 

recuperação do imóvel integrado na zona histórica da cidade de Chaves. 

3.3. O prédio urbano inscrito na matriz com o n.º 1516, da requerente, 

que se encontra na área de reabilitação urbana da zona histórica de 

Chaves e iniciou obras de reabilitação urbana no prazo de 2 (dois) 

anos, após a data de aquisição do imóvel, nos termos do artigo 45.º, 

Decreto-Lei n.º 215/89, 1 de Julho e posteriores alterações.--------- 

3.4. De acordo com a escritura de permuta do imóvel, foi efetuado a 

30 de dezembro de 2011, consta a liquidação do IMT com o número de DUC 

160.414.246.764.035 bem como a do imposto de Selo da Verba 1.1 da 

TGIS, documento n.º 163.914.161.493.819, pagos no Serviço de Finanças 

de Chaves em 17/12/2014. Consta do processo Certidão do Registo Predial 

de Chaves n.º 3662/20101122, com o registo da permuta a 7 de março de 

2012.--------------------------------------------------------------- 

3.5. O requerente obteve Alvará de Construção/Ampliação/Alteração e 

Ocupação de Via Pública n.º 143/12, para iniciar as obras de construção 

a 25/09/2012, com o objetivo de melhorar as condições de uso, 

conservando o seu carácter fundamental, efetuando a recuperação do 

imóvel integrado na zona histórica da cidade de Chaves, cumprindo o 

prazo estipulado pelo artigo 45.º quanto à isenção do IMT;----------- 

3.6. No processo consta a aprovação do projeto de alterações (telas 

finais) com aumento de área (41,43m2), por despacho de 29 de julho de 

2013, averbado na respetivo alvará, o alvará tem validade até 

24/09/2015.--------------------------------------------------------- 

3.7. Foi emitida Certidão de Propriedade Horizontal, por despacho de 

21 de maio de 2012 e posteriormente o Alvará de Autorização de 

Utilização n.º 75/12, da totalidade do edifício, por despacho de 

2012/06/15.---------------------------------------------------------  

3.8. O valor de IMT da aquisição/permuta dos dois imóveis para a 

execução da respetiva obra de reabilitação correspondente ao 

requerente (fração “A” e fração “B”:--------------------------------- 

3.242,20€ (n.º Documento: 160314246764035)--------------------------- 

No cumprimento do ponto 2, do artigo 16.º, da Lei n.º 73/2013 de 3 de 

setembro, a totalidade de isenção relativamente ao imposto de IMT 

corresponde a 3.242,20€.--------------------------------------------- 

3.9. Consta do processo a reavaliação do edifício pelas finanças após 

as obras.----------------------------------------------------------- 

4.DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO------------------------------------- 

Atendendo ao exposto, tomo a liberdade de sugerir que superiormente 

seja adotada a seguinte estratégia procedimental:-------------------- 

a)Que se submeta a aprovação da certidão de localização do imóvel em 

Área de Reabilitação Urbana do centro histórico de Chaves, com a data 

de início e de conclusão de obras de acordo com os elementos constantes 

nos pontos 3.5. a 3.7, certificando que houve uma franca melhoraria 

das condições de uso, conservando o seu carácter fundamental, 

efetuando a recuperação do imóvel integrado na zona histórica da cidade 
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de Chaves, estando em condições de obter a respetiva isenção de IMT 

(valor de isenção 3.242,20€), de acordo com o artigo 45.º dos Estatutos 

de Benefícios Fiscais à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo em 

vista a obtenção da competente aprovação;--------------------------- 

b)Caso a presente proposta venha a merecer homologação por parte do 

Executivo Municipal deverá, ainda, ser tomada decisão do seu 

agendamento à próxima Sessão da Assembleia Municipal, tendo em 

consideração que é da competência deste órgão o ato de aprovação da 

isenção dos respetivos impostos, sob proposta da câmara municipal, de 

acordo com o disposto no ponto 2.º, no artigo 16º da Lei nº 73/2013, 

de 3 de setembro (que estabelece o regime financeiro das autarquias 

locais e das entidades intermunicipais);----------------------------- 

c)Em caso de aprovação por parte da Assembleia Municipal, a câmara 

municipal deverá comunicar, no prazo de 30 dias, ao Serviço de Finanças 

de Chaves o reconhecimento referido na certidão, competindo àquele 

promover, no prazo de 15 dias, a anulação da liquidação de IMT e 

subsequente restituição.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE SALVAGUARDA DO CENTRO HISTÓRICO, ARQ. 

ANTÓNIO MALHEIRO,DE 20.11.2015.-------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria.------------------------ 

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

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

DELGADO DE 2015.11.23. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR ARQ. CARLOS AUGUSTO 

CASTANHEIRA PENAS, DATADO DE 23.11.2015. ---------------------------- 

A reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

 

 

3.6. PEDIDO DE CERTIDAO – REQUERENTE: AGOSTINHA DUARTE MELO GERALDES 

– PROCESSO 385/14 – REQUERIMENTO 1777/14 - INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE 

SALVAGUARDA DO CENTRO HISTÓRICO, DA ARQ. SOFIA TENREIRO ATAÍDE DA 

COSTA GOMES, DE 20.11.2015.------------------------------------------ 

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 proprietária, solicita sob requerimento 

n.º 1777/14, referente ao processo n.º 385/14, emissão de certidão de 

reabilitação para efeitos de IRS, ao abrigo do artigo 71.º do Estatuto 

dos Benefícios Fiscais (EBF).---------------------------------------- 

1.1. LOCALIZAÇÃO---------------------------------------------------- 

De acordo com Certidão da Conservatória do Registo Predial de Chaves, 

n.º 1630/20090331, inscrito na matriz com o artigo urbano n.º 101, o 

prédio urbano, situado na Rua de Santo António n.º 34/36 (o edifício 

vai até à Rua do Loureiro), freguesia de Santa Maria Maior, concelho 

de Chaves, insere-se dentro da Delimitação da Área de Reabilitação 

Urbana do Centro Histórico de Chaves.-------------------------------- 

1.2. ANTECEDENTES--------------------------------------------------- 

1.2.1 Efetuada vistoria técnica para verificação do estado de 

conservação do imóvel, a 13 de abril de 2015, ao abrigo da Portaria 
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n.º 1192-B, de 2006 de 3 de novembro, de acordo com o artigo 71.º do 

EBF;---------------------------------------------------------------- 

1.2.2 A 25 de junho de 2014, foi efetuada no âmbito das vistorias 

técnicas para verificação do estado de conservação dos edifícios na 

rua do Loureiro, por causa do acesso ao Parque de Estacionamento 

Municipal. Foi notificada por ofício n.º 3638, para efetuar obras dado 

o estado de degradação do edifício (inicio do proc. n.º 385/14), fotos 

em anexo;----------------------------------------------------------- 

1.2.3 Foi emitida certidão a 31 de março de 2014, como o prédio em 

questão, não estava, à data da sua construção, sujeito a licenciamento 

municipal e não sofreu obras passiveis de comunicação prévia ou licença 

administrativa, nos termos do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro 

e posteriores alterações (proc. N.º 136/14).------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO------------------------------------------- 

2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO DA REABILITAÇÃO URBANA--------- 

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 

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 FACE À COLECTA EM SEDE DE IRS--------------------- 

Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação inseridos na ARU, 

são dedutíveis em sede de IRS, até ao limite de 500,00€, 30% dos 

encargos suportados pelo proprietário relacionados com a reabilitação 

de imóveis localizados em ARU e recuperados nos termos das respetivas 

estratégias de reabilitação, ao abrigo do ponto 4.º, do artigo 71.º 

do EBF.------------------------------------------------------------- 

Os encargos previstos com a reabilitação de imóveis localizados em ARU 

devem ser devidamente comprovados e dependem de certificação prévia 

por parte do órgão de gestão da área de reabilitação ou da comissão 

arbitral municipal, de acordo com os nº17 e 23 do artigo 71.º do EBF.- 

3. CONSIDERAÇÕES DO PARECER------------------------------------------ 

3.1. Dedução à coleta em sede de IRS:-------------------------------- 

3.1.1. 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 ARU.------------ 

3.1.2. Esta discriminação positiva foi recentemente consagrada no 

artigo 71º do EBF que estabelece um conjunto de incentivos específicos 

em matéria de reabilitação urbana para prédios urbanos objeto de ações 

de reabilitação e cujas obras se tenham iniciado após 1 janeiro de 

2008 e se venham a concluir até 31 de dezembro de 2020.--------------  

3.1.3. Neste sentido, a dedução à coleta de 30% em sede de IRS, dos 

encargos suportados pelo proprietário relacionados com a reabilitação, 

até ao limite 500€ (nº 4 do Artigo 71º do EBF) é possível desde que 

devidamente comprovados e com certificação prévia por parte do 

município, de acordo com o n.º.17 e n.º 23 do artigo 71º do EBF, 

mediante vistoria de início e conclusão das obras de reabilitação.--- 

3.1.4. Foi apresentado com o requerimento n.º 1777/14, a fatura das 

obras a 25 de setembro de 2015. As obras não tiveram acompanhamento, 

nem foram comunicadas por estarmos perante obras isentas de 

licenciamento. As deficiências estão descritas sumariamente no 
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relatório do ponto 1.2.1 e nas fotos tiradas a quando da vistoria 

técnica. Determinou-se que o imóvel no início da ação de reabilitação, 

apresentava um estado de conservação de péssimo.--------------------- 

3.1.5. A 13 de abril de 2015, foi efetuada vistoria à conclusão das 

obras, a comissão de vistorias certificou que o estado de conservação 

do imóvel é médio.--------------------------------------------------- 

3.1.6. O estado de conservação após a conclusão das ações de 

reabilitação cumpre o disposto na alínea a) do n.º 22 do artigo 71º 

do EBF, dado que houve um aumento em mais de dois níveis do estado de 

conservação da fração, sendo assim possível ao proprietário usufruir 

do respetivo benefício fiscal em sede de IRS.------------------------ 

4. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

4.1. Face ao exposto proponho a aprovação da certidão de localização 

do imóvel em Área de Reabilitação Urbana do centro histórico de Chaves, 

com a data de início a 1 de Setembro de 2014 e de conclusão de obras 

a 25 de Setembro de 2014, de acordo com as considerações do parecer, 

certificando que houve uma franca melhoraria das condições de uso, com 

o aumento de mais de dois níveis no seu estado de conservação (de 

péssimo para médio), estando em condições de obter a respetiva isenção 

de IRS, de acordo com o ponto 4, do artigo 71.º, dos Estatutos de 

Benefícios Fiscais.------------------------------------------------- 

4.2. A presente informação deverá estar presente em reunião da câmara, 

no sentido do órgão executivo municipal deliberar sobre a proposta de 

decisão.------------------------------------------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE SALVAGUARDA DO CENTRO HISTÓRICO, ARQ. 

ANTÓNIO MALHEIRO, DE 20.11.2015.------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria.------------------------ 

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

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

DELGADO DE 2015.11.23. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR ARQ. CARLOS AUGUSTO 

CASTANHEIRA PENAS, DATADO DE 23.11.2015. ---------------------------- 

A reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

 

 

3.7. CERTIDÃO DE REABILITAÇÃO PARA EFEITOS DE ISENÇÃO DO IMI E IRS AO 

ABRIGO DE ARTº 71º DO EBF – REQUERENTE: RUI JORGE DE OLIVEIRA SARMENTO 

– PROCESSO 356/11 – REQUERIMENTO 628/15 - INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE 

SALVAGUARDA DO CENTRO HISTÓRICO, DO ARQ. SOFIA TENREIRO ATAÍDE DA 

COSTA GOMES, DE 20.11.2015.------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

O requerente, na qualidade de proprietário, solicita sob requerimento 

n.º 628/15, referente ao processo n.º 356/11, emissão de certidão para 

efeitos de isenção de IMl e rendimentos prediais auferidos por sujeitos 

passivos de IRS tributados à taxa de 5%, ao abrigo do artigo 71.º do 

Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF).------------------------------- 

1.1. LOCALIZAÇÃO---------------------------------------------------- 
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De acordo com Certidão da Conservatória do Registo Predial de Chaves 

n.º 3810/20120305-A e n.º 3810/20120305-B, as frações “A” e “B” do 

prédio urbano inscrito na matriz com o artigo urbano n.º 1630, que 

teve origem no artigo n.º 1516, situa-se na Travessa das Couraças n.º 

7 e 11, freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves.---------- 

1.2. ANTECEDENTES--------------------------------------------------- 

1.2.1. Neste processo já foi feito uma Certidão para efeitos de IMT e 

IMI ao abrigo do artigo 45.º do EBF, a 09/01/2015, para o titular do 

processo Maria das Dores Carneiro, proprietária das frações “C”, “D”, 

“E”, “F”, “G” e “H” do prédio reabilitado permutado e requerida outra 

Certidão para efeitos de IMT ao abrigo do artigo 45.º do EBF, para as 

frações “A” e “B”, pelo requerente a 24/04/2015, sob o requerimento 

n.º 627/15.--------------------------------------------------------- 

1.2.2. O edifício tem Alvará de Construção/Ampliação/Alteração e 

Ocupação de Via Pública n.º 143/12 emitida a 25 de setembro de 2012, 

com validade até 24 de setembro de 2015, para um edifício de rés-do-

chão, 1.º andar, 2.º andar e águas furtadas, destinado a comércio e 

ou serviços e habitação (construção aprovada por deliberação camarária 

de 2012/08/13);----------------------------------------------------- 

1.2.3. Aprovação do projeto de alterações com aumento de área ao nível 

do último piso e águas furtadas, despacho de 23 de julho de 2013;---- 

1.2.4. Alvará de Autorização de Utilização n.º 58/14, emitido a 22 de 

maio de 2014, por despacho de 20 de maio de 2014, foi autorizada a 

seguinte utilização às frações: A, B comércio e ou/serviços; frações 

C, D, E, F habitação tipo T2, frações G, H habitações T0, T2 e águas 

furtadas.----------------------------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO---------------------------------------- 

2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO-------------------------------- 

O município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o 

centro histórico de Chaves, aprovou a Delimitação da Área de 

Reabilitação Urbana (ARU), por deliberação do órgão executivo 

camarário 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 posteriormente publicada em Diário da 

República, 2.ª série, n.º 67, de 5 de Abril de 2013.----------------- 

2.1.1. ENQUADRAMENTO FACE AO IMI------------------------------------- 

Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação, são passíveis de 

isenção do imposto municipal sobre imóveis (IMI) por um período de 

cinco anos, a contar do ano inclusive, da conclusão da reabilitação, 

podendo ser renovada por um período adicional de cinco anos, ao abrigo 

do nº 7 do artigo 71º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 215/89, de 1 de julho, com as alterações 

introduzidas pelas Leis nºs 82-B/2014, 82-D/2014 e 82-E/2014, de 31 

de dezembro e Decreto-Lei nº 7/2015, de 13 de janeiro.--------------- 

2.1.2. ENQUADRAMENTO FACE AO IRS------------------------------------- 

Os prédios urbanos em ‘área de reabilitação urbana’, recuperados nos 

termos das respetivas estratégias de reabilitação, em que os sujeitos 

passivos de IRS são residentes em território português, são passiveis 

que as mais-valias auferidas sejam tributadas à taxa autónoma de 5%, 

quando forem inteiramente decorrentes da alienação desses imóveis, 

assim como, os rendimentos prediais sejam taxados a 5%, quando sejam 

inteiramente decorrentes do arrendamento, sem prejuízo da opção de 

englobamento (de acordo com o ponto 5 e 6, do artigo 71.º do EBF).--- 

3. CONSIDERAÇÕES DO PARECER--------------------------------------- 

3.1. As obras de reabilitação incidiram na totalidade do edifício. 

Após vistoria por parte da Câmara Municipal, foi notificado o 
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proprietário (processo n.º 278/11) a proceder a diversas medidas, 

designadamente a demolição dos elementos em perigo de ruina, devido 

ao estado de extrema degradação, resultante de várias anomalias de 

construção. No processo n.º 356/11 foi apresentado um plano de 

demolição parcial e a respetiva ocupação de via pública e levantamento 

fotográfico do antes e depois da demolição (numerado da pg 20 à 23), 

onde se verificou que o estado de conservação era péssimo, apresentando 

a cobertura parcialmente colapsada, desprendimento de rebocos das 

paredes, fendilhações obliquas nas paredes exteriores que indicam o 

seu assentamento, soalho e tetos em muito mau estado de conservação.- 

3.2. A reabilitação do edifício foi procedida por um projeto licenciado 

(Alvará de Obras n.º 143/12), com inicio a 25/09/2012 e termo a 

22/05/2014 (Alvará de Utilização n.º 58/14), em que nas suas linhas 

principais, propôs uma nova estrutura porticada de betão armado 

funcionando independentemente das paredes em alvenaria de pedra 

(existente), executando amarrações pontuais às mesmas para a 

consolidação e travamento do casco exterior, efetuou uma nova 

estrutura de madeira para a cobertura, reabilitou toda a fachada de 

alvenaria de granito, tendo sido novamente rebocada e pintada, 

executou novas caixilharias, entre elas, de aço inox para o comércio 

ao nível do rés-do-chão, infra estruturas de água, saneamento, 

eletricidade, gás e telecomunicações.-------------------------------- 

3.3. No âmbito do nº 23 do artigo 71º do EBF, o município certifica o 

estado de conservação do imóvel antes e após as obras compreendidas 

na ação de reabilitação, de acordo com a escala constante no nº 3 do 

artigo 6º da Portaria nº1192-B/2006 de 3 de Novembro, que define a 

ficha de avaliação na qual constam os elementos relevantes do locado 

para a determinação do estado de conservação.------------------------ 

3.4. No passado dia 19/11/2015 foi feita a vistoria final a certificar 

o estado de conservação do imóvel, tendo sido considerado um estado 

de conservação de excelente, conforme consta da ficha de avaliação, 

anexa ao processo.--------------------------------------------------- 

3.5. Com a subida para o nível máximo do estado de conservação, cumpre-

se assim o disposto na alínea a) do nº 22 do artigo 71º do EBF – “Ações 

de reabilitação' as intervenções destinadas a conferir adequadas 

características de desempenho e de segurança funcional, estrutural e 

construtiva a um ou vários edifícios, ou às construções funcionalmente 

adjacentes incorporadas no seu logradouro, bem como às suas frações, 

ou a conceder-lhe novas aptidões funcionais, com vista a permitir 

novos usos ou o mesmo uso com padrões de desempenho mais elevados, das 

quais resulte um estado de conservação do imóvel, pelo menos, dois 

níveis acima do atribuído antes da intervenção”.--------------------- 

3.6. Benefícios fiscais em sede de IRS------------------------------- 

O prédio urbano, onde se encontra as duas frações do requerente alvo 

de permuta, está em ‘área de reabilitação urbana’, e foi recuperado 

nos termos das respetivas estratégias de reabilitação do município, 

por conseguinte as frações “A” e ”B” estão em condições de que seja 

emitida a respetiva certidão de localização nos termos do ponto 23 do 

artigo 71.º, para poder usufruir dos benefícios em sede de IRS 

descritos no ponto 2.1.2.-------------------------------------------- 

3.7. Benefícios fiscais em sede de IMI------------------------------- 

3.7.1. Apenas foi solicitado para as frações “A” e “B” do r/c, pelo 

que a isenção de IMI incide única e exclusivamente nestas duas frações 

do prédio. O prédio já teve isenção de IMI nas frações “C”, “D”, “E”, 

“F”, “G” e “H”, propriedade do titular do processo 356/11.----------- 

3.7.2. No que respeita aos valores de isenção de IMI, considerando a 

taxa de 0,35% atualmente em vigor no concelho de Chaves, a isenção por 
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um período de 5 anos, resulta numa redução de receita para o município, 

sendo neste caso e de acordo com a nova avaliação efetuada após 

finalizadas as obras de reabilitação de:----------------------------- 

Imóvel 
Uso da 

unidade 

Data 

Avaliação 

Valor 

patrimonial 

IMI 

(1 ano) 

IMI 

(5 anos) 

Fração 

‘A’- r/c 
Comércio 14/02/2014 48 230,00€ 168,81€ 844,05€ 

Fração 

‘B’- r/c 
Comércio 14/02/2014 54 590,00€ 191,07€ 955,35€ 

      

   Total 359,88€ 1 799,40€ 

 

3.7.3. Assim, o município perderá receita anual no valor de 359,88 € 

e de 1 799,40 € durante os 5 anos da isenção de IMI, referentes ao 

imóvel objeto de apreciação.----------------------------------------- 

4. DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO--------------------------------- 

Atendendo ao exposto, tomo a liberdade de sugerir que superiormente 

seja adotada a seguinte estratégia procedimental:-------------------- 

a) Que se submeta a aprovação das certidões de localização do imóvel 

em Área de Reabilitação Urbana do centro histórico de Chaves, com a 

data de início e de conclusão de obras de acordo com o ponto 3.2, 

certificando que houve uma franca melhoraria das condições de uso, com 

o aumento de mais de dois níveis no seu estado de conservação (de 

péssimo para excelente), estando em condições de obter a respetiva 

isenção de IMI e em sede de IRS, de acordo com o artigo 71.º, dos 

Estatutos de Benefícios Fiscais, na próxima Reunião da Câmara 

Municipal, tendo em vista a obtenção da competente aprovação;-------- 

b) Caso a presente proposta venha a merecer homologação por parte 

do Executivo Municipal deverá, ainda, ser tomada decisão do 

agendamento da respetiva Isenção do IMI, à próxima Sessão da Assembleia 

Municipal, tendo em consideração que é da competência deste órgão o 

ato de aprovação da isenção do imposto municipal sobre imóveis (IMI), 

sob proposta da câmara municipal, de acordo com o disposto no nº 19 

do artigo 71º do EBF;------------------------------------------------ 

c) Em caso de aprovação por parte da Assembleia Municipal, a câmara 

municipal deverá comunicar, no prazo de 30 dias, ao Serviço de Finanças 

de Chaves o reconhecimento referido na certidão, competindo àquele 

promover, no prazo de 15 dias, a anulação das liquidações de IMI e 

subsequentes restituições.------------------------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE SALVAGUARDA DO CENTRO HISTÓRICO, ARQ. 

ANTÓNIO MALHEIRO, DE 20.11.2015.------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria.------------------------ 

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

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

DELGADO DE 2015.11.23. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR ARQ. CARLOS AUGUSTO 

CASTANHEIRA PENAS, DATADO DE 23.11.2015. ---------------------------- 

A reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. ----------------------------------------------------------- 
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3.8. MASTERPLAN DO CENTRO HISTÓRICO DE CHAVES- PROPOSTA DE APROVAÇÃO 

FINAL DO PROJETO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO 

DE CHAVES E PONDERAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA - INFORMAÇÃO 

DA DIVISÃO DE SALVAGUARDA DO CENTRO HISTÓRICO, DO ARQ. SUSANA GOMES 

FERNANDES, DE 23.11.2015. ------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 
Terminado o período de 60 dias de discussão pública da proposta de 

projeto da “Operação de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de 

Chaves”, iniciado a 2 de Setembro de 2014, pelo Aviso nº 9863/2014, 

publicado no Diário da República 2ª série – nº 168, torna-se necessário 

apresentar o relatório de ponderação das participações recebidas e 

promover, caso seja o caso, a aprovação final da referida proposta.-- 

2. ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 
2.1. Relembrando o processo, a “Operação de Reabilitação Urbana do 
Centro Histórico de Chaves” constitui a 2ª fase da intervenção do 

“Masterplan do Centro Histórico de Chaves”, elaborado pela empresa 

“Quartenaire Portugal, Consultoria para o Desenvolvimento, S.A.”, 

incluída no programa estratégico “Chaves Monumental – Valores 

Culturais e Patrimoniais”.------------------------------------------- 

2.2. A 1ª fase da prestação de serviços, promoveu a “Delimitação da 
Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves”, de acordo 

com o artigo 13º e 14º da Lei nº 32/2012, de 14 de agosto, do Regime 

Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovada em Reunião de Câmara 

a 21 de janeiro de 2013, na Assembleia Municipal de Chaves a 27 de 

fevereiro de 2013 e publicada pelo Aviso nº 4653/2013, no Diário da 

República, 2ª série – nº 67 de 5 de abril de 2013.-------------------  

2.3. A presente proposta da “Operação de Reabilitação Urbana do Centro 
Histórico de Chaves”, adiante designada por ORU, foi aprovada em 

Reunião de Câmara a 19 de junho de 2014, e igualmente pela Assembleia 

Municipal de Chaves a 27 de junho de 2014, com base na informação da 

qual se anexa cópia.------------------------------------------------- 

2.4. No seguimento da aprovação deu-se início à publicitação da 

discussão pública através de Aviso no jornal “A Voz de Chaves” de 29 

de agosto de 2014, na página eletrónica do Município e do referido 

aviso nº 9863/2014, publicado no Diário da República 2ª série – nº 168 

nos termos do RJIGT.-------------------------------------------------  

2.5. Foi igualmente solicitado a emissão de parecer não vinculativo 
ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) a 29 de 

agosto de 2014, de acordo com o nº 3 do artigo 17º do RJRU, por meios 

eletrónicos.-------------------------------------------------------- 

3. ANÁLISE/PARECER-------------------------------------------------- 
3.1. Decorrido o prazo estabelecido para a discussão pública não se 
verificaram participações que formulassem alteração da proposta de 

projeto da “Operação de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de 

Chaves” aprovada.---------------------------------------------------  

3.2. Houve um pedido de esclarecimento por parte de um particular para 
acesso ao processo, por correio eletrónico, atempadamente respondido 

pelo mesmo meio.-----------------------------------------------------  

3.3. Embora não se tenha verificado qualquer registo de observações, 
reclamações, sugestões ou pedidos de esclarecimento por parte dos 

interessados, durante o período de discussão, refere o n.º6 do artigo 

89.º do RJIGT que a Câmara Municipal pondera e divulga o resultado da 

discussão pública na comunicação social e na página da internet.----- 
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3.4. Por outro lado, ficou estabelecida a importância de obter o 
parecer do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, apesar de 

não vinculativo, com vista a definir uma melhor articulação entre as 

ações previstas na ORU e as orientações seguidas naquele instituto.-- 

3.5. Como algum adiamento na aprovação da ORU não se iria refletir 
negativamente no apoio às ações de reabilitação urbana entretanto 

projetadas, optou-se por esperar o máximo tempo pela posição do IHRU, 

antes da sua aprovação final.---------------------------------------- 

3.6. Decorrido mais de um ano, o Instituto da Habitação e da 

Reabilitação Urbana não emitiu o parecer solicitado, e, aproximando-

se também o prazo para a aprovação da ORU, após a delimitação da ARU, 

conforme o disposto no artigo 15º do RJRU.--------------------------- 

3.7. Nesta sequência, e de acordo com o artigo 17º do RJRU, entende-
se que a “Operação de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de 

Chaves” encontra-se em condições de aprovação pela Assembleia 

Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, devendo ser mantida a 

versão do documento submetido a discussão pública.------------------- 

4. PROPOSTA--------------------------------------------------------- 
Face ao exposto propõem-se:------------------------------------------  

4.1. Divulgar o resultado da Discussão Pública na Comunicação social 
e página da internet.------------------------------------------------ 

4.2. A aprovação final da proposta de “Operação de Reabilitação Urbana 
do Centro Histórico de Chaves”, por parte da Câmara Municipal e 

posteriormente pela Assembleia Municipal nos termos do nº 1 do artigo 

17º do RJRU;--------------------------------------------------------- 

4.3. Seguidamente, aprovar a Minuta do Aviso em anexo e posterior 
publicação e divulgação, de acordo com o nº 5, do artigo 17º, do RJRU: 

a) No Diário da República, 2ª Série;----------------------------- 

b) Na página eletrónica do Município.---------------------------- 

4.4. Por fim, comunicar ao IHRU, por meios eletrónicos a aprovação da 
“Operação de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves”.----- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE SALVAGUARDA DO CENTRO HISTÓRICO, ARQ. 

ANTÓNIO MALHEIRO, DE 23.11.2015.------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria.------------------------ 

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

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

DELGADO DE 2015.11.20. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR ARQ. CARLOS AUGUSTO 

CASTANHEIRA PENAS, DATADO DE 23.11.2015. ---------------------------- 

A reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

 

 

3.9. DESTAQUE DE PARCELA, PEDIDO DE CERTIDÃO – ARMINDA DA CONCEIÇÃO 

RODRIGUES – ASSUREIRAS DO MEIO, FREGUESIA DE ÁGUAS FRIAS – INFORMAÇÃO 

DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA 

FERREIRA DE 06.11.2015. --------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1.-INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 
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A Sr.ª Arminda da Conceição Rodrigues, solicita sob requerimento n.º 

1662/15, referente ao processo n.º 662/15, emissão de certidão de 

destaque de uma parcela de terreno, descrita na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 2744/20081126 e inscrita na matriz com o n.º 

1428, situada em Assureiras do Meio, freguesia de Águas Frias no 

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

LOCALIZAÇÃO -------------------------------------------------------- 

De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área de 4 477.00 m2, está inscrito 

na matriz com o n.º 1428 e descrito na Conservatória sob o n.º 

2744/20081126, situa-se em Assureiras do Meio, freguesia de Águas 

Frias. ------------------------------------------------------------- 

ANTECEDENTES-------------------------------------------------------- 

Licença de Construção n.º 33/09, para construção de uma habitação de 

r/chão e andar, com a área de 280.89 m2;-----------------------------  

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

O processo está instruído de acordo com o disposto no art. 19 do 

Regulamento Municipal de Urbanização e de Edificação. --------------- 

2.-ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ------------------------------------------ 

NO REGIME JURÍDICO -------------------------------------------------- 

O pedido agora apresentado pela requerente tem enquadramento legal no 

disposto no n.º 10 do art.º 6 do Dec-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, 

alterado e republicado pelo Dec.- Lei 136/2014 de 9 de Setembro, 

estando deste modo Isento de Licença, devendo observar, o disposto nos 

n.ºs 4 ou 5, consoante a localização da parcela a destacar, ou, se 

também ela se situar em perímetro urbano e fora deste, consoante a 

localização da área maior. ------------------------------------------ 

No caso concreto em análise, deve ser observado o disposto no n.º4 do 

art.º 6 do RJUE, pelo facto de a maior área, se situar em perímetro 

urbano; ------------------------------------------------------------ 

NAS DISPOSIÇÕES DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL -------------------------- 

A parcela de terreno objeto de destaque, tem na sua totalidade 4 477.00 

m2 (segundo prova documental – Certidão da Conservatória do Registo 

Predial) e está inserido em dois espaços distintos: em espaço de classe 

1 – espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados 

e em espaço de classe 4 – espaço agrícola e florestal - categoria 4.3 

– espaço agroflorestais e na subcategoria 4.3.A – espaços 

agroflorestais comuns, na envolvência imediata dos aglomerados, em 

áreas exteriores ao seu perímetro e exclusivamente ao longo dos troços 

das suas vias de acesso demarcadas nas plantas de Ordenamento do Plano 

Diretor Municipal e na categoria 4.2 – espaços agrícolas - subcategoria 

4.2. A – espaços Agrícolas Defendidos (Reserva Agrícola Nacional), de 

acordo com as plantas de ordenamento do Plano Diretor Municipal; ---- 

3.- ANÁLISE DO PEDIDO/PARECER --------------------------------------- 

Da análise do pedido apresentado constata-se que: ------------------- 

De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano, objeto de destaque, tem a área total de 

4 477.00 m2, está inscrito na matriz com o n.º 1428 e descrito na 

conservatória sob o n.º 2744/20081126 da freguesia de Águas Frias; -- 

A área da parcela a destacar é de 1 280.00 m2 e está inserida nos dois 

espaços acima referidos, designadamente, em classe 1 – espaço Urbano 

e Urbanizável - categoria 1.3 e em classe 4 - espaço agrícola e 

florestal – subcategoria 4.3A – espaços agroflorestais comuns de 

acordo com as plantas de Ordenamento do Plano Diretor Municipal, ou 

seja, em perímetro urbano e fora deste; ----------------------------- 

A parcela sobrante (mãe) ficará com a área de 3 197.00 m2, está 

inserida em espaço de classe 4 – espaço agrícola e florestal - 
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categoria 4.3 – espaço agroflorestais, subcategoria 4.3.A – espaços 

agroflorestais comuns e na envolvência imediata dos aglomerados, em 

áreas exteriores ao seu perímetro e exclusivamente ao longo dos troços 

das suas vias de acesso demarcadas nas plantas de Ordenamento do Plano 

Diretor Municipal e na categoria 4.2 – espaços agrícolas - subcategoria 

4.2. A – espaços Agrícolas Defendidos (Reserva Agrícola Nacional), ou 

seja, fora do perímetro de construção; ------------------------------ 

Para a parcela a destacar estima-se, uma área bruta de construção de 

280.89 m2 (área bruta da construção licenciada) e de implantação de 

123.36 m2. Assim temos que 900.00 (área da parcela a destacar dentro 

do perímetro de construção) m2 x 0.5 m2 /m2 (índice de construção do 

local) = 450.00 m2 (máxima área bruta de construção permitida) > 280.89 

m 2 (área bruta de construção licenciada). Resulta assim um índice de 

construção de 0.31m2 /m2 = (280.89 m 2 /900.00 m2 ) < 0.5 m 2 /m2 

(índice de construção do local); ------------------------------------ 

Para a parcela sobrante (mãe), estima-se, uma área bruta de construção 

de 250.00 m2 e de implantação de 150.00 m2. Assim temos que 3 197.00 

m2 (área da parcela sobrante inserida na envolvência imediata dos 

aglomerados) m2 x 0.1 m2 /m2 (índice de construção do local) = 319.70 

m2 (máxima área bruta de construção permitida) > 250.00 m 2 (área 

bruta de construção proposta). Resulta assim um índice de construção 

de 0.08 m2 /m2 = (250.00 m 2 /3197.00 m2 ) < 0.1 m2 /m2 (índice de 

construção do local); ----------------------------------------------- 

A maior área da parcela a destacar, situa-se dentro do perímetro 

urbano, pelo que, de acordo com o n.º 10 do art.º 6 do RJUE, deve 

respeitar o disposto no n.º4 do art.º 6 do RJUE; -------------------- 

As parcelas resultantes do destaque confrontam com arruamento público, 

pelo que respeita o estipulado no n.º4 do art.º 6 do RJUE; ---------- 

4.- PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

O pedido formulado pelo requerente reúne os requisitos constantes do 

disposto no n.º 4 do art.º 6, do Dec.- Lei 555/99, de 16 de Dezembro, 

alterado e republicado pelo Dec.- Lei 136/2014 de 09 de Setembro. --- 

Assim, emite-se parecer favorável á emissão da certidão de destaque 

de acordo com o solicitado, sob requerimento n.º 1662/15.------------ 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 18.11.2015:--------------- 

Visto. Concordo. Atentos os fundamentos de facto e de direito 

enunciados na presente informação, sou a propor que superiormente seja 

adoptada deliberação no sentido de se deferir o pedido de certidão 

comprovativa de que o acto que terá por efeito o destaque da parcela 

do prédio requerido pela interessada, está isento de licença, uma vez 

que se mostram cumpridos os requisitos legais estipulados nos números 

4 e 10, do artigo 6º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

na sua redação actual.----------------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.11.23. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR ARQ. CARLOS AUGUSTO 

CASTANHEIRA PENAS, DATADO DE 23.11.2015. ---------------------------- 

A reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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3.10. COMPROPRIEDADE DE TERRENO, PEDIDO DE CERTIDÃO – PROCESSO N.º 

685/15 – JOSÉ LUIS QUINTAS MIRANDA ALVES – REBORDONDO, FREGUESIA DE 

ANELHE – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO REI DE 16.11.2015.--------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÂO-------------------------------------------------------- 

1.1-Através do requerimento registado no Departamento de Coordenação 

Geral com o nº 1715/15, de 28-10-2015, o requerente na qualidade de 

proprietário de cinco prédios rústicos, a seguir descritos, situados 

na freguesia de Anelhe, solicitou a emissão de parecer favorável a que 

se refere o artigo 54º da Lei nº 54/91, de 2/9, alterada pela Lei nº 

64/2003, de 23/08, para instruir a escritura de doação de 2/3 de cada 

prédio a favor dos seus dois irmãos, na proporção de 1/3 indiviso para 

cada interessado: Emanuel David Quintas Miranda Alves e Eduardo 

Quintas Miranda Alves:----------------------------------------------- 

-Prédio rústico, sito no lugar de Tontiçal, inscrito na matriz predial 

da freguesia de Anelhe sob o artigo 282º, com a área de 297 m2.------ 

-Prédio rústico, sito no lugar de Tontiçal, inscrito na matriz predial 

da freguesia de Anelhe sob o artigo 292º, com a área de 299 m2.------ 

-Prédio rústico, sito no lugar de Barreiros, inscrito na matriz predial 

da freguesia de Anelhe sob o artigo 727º, com a área de 299 m2.------ 

-Prédio rústico, sito no lugar de Carvalho de Avinhó inscrito na matriz 

predial da freguesia de Anelhe sob o artigo 1078º, com a área de 900 

m2.----------------------------------------------------------------- 

-Prédio rústico, sito no lugar do Calvário, inscrito na matriz predial 

da freguesia de Anelhe sob o artigo 328º, com a área de 2 400 m2.---- 

1.2-Em anexo ao seu pedido, o requerente apresenta os seguintes 

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

-Fotocópias dos cartões de cidadão do requerente e dos seus irmãos;-- 

-Cadernetas Prediais Rústica – Modelo A dos prédios supra referidos; 

-Fotografia aérea com a localização dos prédios, objecto do presente 

pedido.------------------------------------------------------------- 

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 acto 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 no extracto da planta de 

ordenamento nº 46 B-A do Plano Diretor Municipal, à escala 1/10 000, 

das quais se anexam fotocópias, 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 
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ARTIGOS 

 

TIPOS DE ESPAÇOS DE ACORDO COM 

AS PLANTAS DE ORDENAMENTO DO 

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL 

 

FUTUROS 

COMPROPRIETÁRIOS DOS 

PRÈDIOS 

 

282º 

 

O prédio rústico insere-se 

maioritariamente no espaço da 

classe 4 (Espaços Agrícolas e 

Florestais), Categoria 4.3 

(espaços Agro-Florestais Comuns), 

na Sub-Categoria 4.3.A (Espaços 

Agro-Florestais Comuns) e a parte 

restante em espaço da classe 1 

(Espaços Urbanos e Urbanizáveis), 

na Categoria 1.3 (Outros 

Aglomerados). 

 

 

1/3 - José Luís 

Quintas Miranda Alves 

1/3 - Emanuel David 

Quintas Miranda Alves 

1/3 - Eduardo Quintas 

Miranda Alves 

 

292º 

 

 

 

O prédio rústico insere-se no  

espaço da classe 4 (Espaços 

Agrícolas e Florestais), 

Categoria 4.3 (espaços Agro-

Florestais Comuns), na Sub-

Categoria 4.3.A (Espaços Agro-

Florestais Comuns). 

 

1/3 - José Luís 

Quintas Miranda Alves 

1/3 - Emanuel David 

Quintas Miranda Alves 

1/3 - Eduardo Quintas 

Miranda Alves 

 

 

727º 

 

 

 

O prédio rústico insere-se no 

espaço da classe 4 (Espaços 

Agrícolas e Florestais), 

parcialmente na Categoria 4.3 

(Espaços Agro-Florestais), na 

Sub-Categoria 4.3.A (Espaços 

Agro-Florestais Comuns e na 

categoria 4.2 (Espaços 

Agrícolas), Categoria 4.2.A 

(Espaços Agrícolas Defendidos – 

RAN)  

 

1/3 - José Luís 

Quintas Miranda Alves 

1/3 - Emanuel David 

Quintas Miranda Alves 

1/3 - Eduardo Quintas 

Miranda Alves 

 

 

1078º 

 

O prédio rústico insere-se no 

espaço da classe 4 (Espaços 

Agrícolas e Florestais), 

Categoria 4.1 (Espaços 

Florestais), na Sub-Categoria 

4.1.A (Espaços Florestais 

Comuns). 

1/3 - José Luís 

Quintas Miranda Alves 

1/3 - Emanuel David 

Quintas Miranda Alves 

1/3 - Eduardo Quintas 

Miranda Alves 

 

328º 

 

 

 

O prédio rústico insere-se 

maioritariamente no espaço da 

classe 1 (Espaços Urbanos e 

Urbanizáveis), na Categoria 1.3 

(Outros Aglomerados e a aparte 

restante em espaço da classe 4 

(Espaços Agrícolas e Florestais), 

Categoria 4.3 (espaços Agro-

Florestais Comuns), na Sub-

Categoria 4.3.A (Espaços Agro-

Florestais Comuns). 

 

1/3 - José Luís 

Quintas Miranda Alves 

1/3 - Emanuel David 

Quintas Miranda Alves 

1/3 - Eduardo Quintas 

Miranda Alves 
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2.3-Especificidades do pedido---------------------------------------- 

O pedido tem em vista a celebração de uma escritura de doação, de 1/3 

indiviso de cada prédio rústico inscrito na matriz predial da freguesia 

de Anelhe sob os artigos 282º, 292º, 727º, 1078º e 328º aos irmãos do 

requerente, Emanuel David Quintas Miranda Alves e Eduardo Quintas 

Miranda Alves, visando a constituição de compropriedade, não 

pretendendo o interessado a divisão física dos mesmos prédios 

rústicos.----------------------------------------------------------- 

3-PROPOSTAS DE DECISÃO----------------------------------------------- 

3.1-Considerando que o pedido tem em vista a celebração de uma 

escritura de doação, visando a constituição de compropriedade4 dos 

prédios rústicos supra referidos, 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 à constituição da compropriedade 

requerida.---------------------------------------------------------- 

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 23.11.2015:--------------- 

Visto. Concordo. Atento o teor da presente informação, sou a propor 

que superiormente seja adoptada deliberação conducente à emissão de 

parecer favorável à constituição da compropriedade requerida.-------- 

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

DELGADO DE 2015.11.23. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR ARQ. CARLOS AUGUSTO 

CASTANHEIRA PENAS, DATADO DE 23.11.2015. ---------------------------- 

A reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. VIDAGUS TERMAS – EDIFICIO ADMINISTRATIVO E EXPOSITIVO – REVISÃO 

DE PREÇOS DEFINITIVA. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 306/2015, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. ------—- 

I. Enquadramento---------------------------------------------------- 

                                                           
4 O sublinhado é nosso ---------------------------------------------- 
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1. A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 

da Republica, 2.ª Série, n.º 237 de 07 de dezembro de 2012, concurso 

público tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada 

“VIDAGUS TERMAS – EDIFICIO ADMNISTRATIVO E EXPOSITIVO”. ------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 5 de agosto de 2013, o Município de Chaves adjudicou 

à firma “ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 

PUBLICAS, S.A.”, a execução da referida empreitada.------------------ 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, em 11 de 

setembro de 2013.---------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 199 990,00 € (cento e 

noventa e nove mil, novecentos e noventa euros), acrescido do valor 

do I.V.A. à taxa legal em vigor, importando destacar as seguintes 

condições:---------------------------------------------------------- 

• Prazo de execução da obra: 365 dias.----------------------------- 

• O auto de consignação da obra foi celebrado em 21 de outubro de 

2013 --------------------------------------------------------------- 

• O Plano de Segurança e Saúde da empreitada foi aprovado por 

deliberação camarária tomada em reunião ordinária, do dia 4 de novembro 

de 2013, tendo sido feita a comunicação à entidade executante, em 13 

de novembro de 2013.------------------------------------------------- 

• Foi deliberado em reunião de câmara de 07 de novembro de 2014, a 

aprovação de trabalhos a menos, no valor de 16.230,02€, não incluindo 

o IVA.-------------------------------------------------------------- 

5. A receção provisória foi elaborada no dia 27 de novembro de 2014.- 

II. Fundamentação --------------------------------------------------

1. Dada por concluída a empreitada e com vista à reposição do 

equilíbrio financeiro do contrato, de acordo com o estabelecido na 

cláusula 37º do Caderno de Encargos, artigo 382º do CCP e Decreto-Lei 

nº6/2004 de 6/01, foi calculada a revisão preços provisória, em 27 de 

novembro de 2014, visto na data ainda não serem conhecidos os 

indicadores económicos relativos aos meses dos respetivos autos de 

medição. O valor obtido foi nulo. ----------------------------------- 

2. Publicitados os indicadores económicos respeitantes aos meses da 

execução dos trabalhos, procedeu-se ao cálculo definitivo da Revisão 

de Preços.---------------------------------------------------------- 

2. Do cálculo da revisão de preços definitiva, de acordo com o artigo 

9º do Decreto-Lei nº6/2004 de 6/01, verifica-se uma variação para 

menos dos coeficientes de atualização, resultando daí o valor negativo 

de -485,17€ (quatrocentos e oitenta e cinco euros e dezassete 

cêntimos), não incluindo o IVA. ------------------------------------- 

III. Proposta-------------------------------------------------------- 

Face ao exposto, salvo melhor opinião, propõe-se ao órgão executivo:- 

1. a aprovação da presente revisão de preços definitiva, de acordo 

com o estabelecido no artigo 382º do Código dos contratos Públicos e 

auto de revisão de preços;------------------------------------------- 

2. caso a presente proposta mereça aprovação por parte do órgão 

executivo, se execute a reposição do equilíbrio financeiro, devendo a 

entidade executante proceder à reposição do valor da revisão de preços 

definitiva, no montante de 485,17€ acrescido do IVA à taxa legal em 

vigor, de acordo com o estipulado no artigo 282º do Código dos 

Contratos Públicos;------------------------------------------------- 

3. que seja retificada a conta final da empreitada, introduzindo-se 

agora o valor obtido da revisão de preços definitiva.---------------- 

À consideração Superior.--------------------------------------------- 
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Chaves, 9 de novembro de 2015--------------------------------------- 

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

(Maria Madalena Sousa Durão Branco, Eng.ª)--------------------------- 

ANEXOS: Auto de revisão de preços; folhas de cálculo da revisão de 

preços-------------------------------------------------------------

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS ENG.ª AMÉLIA RODRIGUES, 

DE 2015.11.18. ------------------------------------------------------ 

A presente informação/parecer, satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. Á consideração 

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

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

DELGADO DE 2015.11.23. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.11.23. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

 

1.2. SANEAMENTO BÁSICO DA GRANJINHA – RECEÇÃO DEFINITIVA. ----------- 

Foi presente a informação nº 312/2015, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. ------—- 

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

1. O Município de Chaves abriu concurso, tendo como objetivo a 

adjudicação da empreitada “Saneamento Básico da Granjinha”.---------- 

2. De harmonia com deliberação de reunião de câmara do dia 29 de junho 
de 2009, o Município de Chaves adjudicou à empresa “Dacop, Construções 

e Obras Públicas, Lda. a execução da referida empreitada.------------ 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 
do competente contrato administrativo de obras públicas aos 21 dias 

do mês de agosto de 2009, pelo valor de 680.174,50€, (Seiscentos e 

oitenta mil, cento e setenta e quatro Euros e cinquenta cêntimos), IVA 

não incluído. ------------------------------------------------------- 

4. O Auto de consignação data de 14 de setembro de 2009.------------ 
5. A receção provisória ocorreu no dia 22 de novembro de 2010.------ 
6. Foi feita a revisão de preços que resultou num auto no valor de 
4.916,26€----------------------------------------------------------- 

7. Existiram trabalhos a menos no valor de 229.208,61€.------------- 
8. Tendo decorrido mais de cinco anos, após a receção provisória, o 
adjudicatário solicitou vistoria com vista à receção definitiva da 

obra e a consequente libertação da garantia bancária prestada.------- 

II – Fundamentação--------------------------------------------------- 

1 -  Face ao exposto, procedeu-se à vistoria dos trabalhos da 

empreitada, conforme o previsto no n.º 4 do mesmo diploma, tendo-se 

concluído que esta se encontrava em boas condições.------------------ 

2 - O empreiteiro, no ato de assinatura do contrato, prestou caução 

através de garantia bancária n.º GAR/09304272 emitida Banco BPI, SA, 

Sociedade aberta, em 15 de julho de 2009, no valor de 5% do valor do 

contrato, correspondente a 34.008,73€. ------------------------------ 

3 - Foram, ainda efetuadas retenções de 5% do valor de cada auto de 

medição conforme quadro seguinte:------------------------------------ 
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Auto n.º Valor dos autos Retenção 5% 

1 66.953,95€ 3.347,70€ 

2 34.306,00€ 1.715,30€ 

3 24.947,98€ 1.247,40€ 

4 47.113,95€ 2.355,70€ 

5 8.034,39€ 401.72€ 

6 39.096,82€ 1.954,84€ 

7 10.051,11€ 502,56€ 

8 70.208,51€ 3.510,43€ 

9 4.859,00€ 242,95€ 

10 19.996,21€ 999,81€ 

11 520,00€ 26,00€ 

12 40.037,97€ 2.001,90€ 

13 39.284,01€ 1.964,20€ 

14 1.996,00€ 99,80€ 

15 43.560,00€ 2.178,00€ 

Total 450.965,90€ 22.548,30€ 

 

Foi ainda faturado um auto de revisão de preços cujas deduções são as 

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

 

Auto n.º Valor do auto Retenção 10% 

Revisão de preços 4.916,26€ 491,63€ 

 

4 -  Dando cumprimento ao disposto no Decreto-Lei n.º 190/2012, foram 

já liberados 90% do valor das cauções, conforme quadro seguinte:----- 

 

Contrato Tipo Valor Redução já 

efetuada 

(90%) 

Valor 

Remanescente 

(10%) 

Contrato 

inicial 

Caução através 

de garantia 

bancária n.º 

GAR/09304272 

34.008,73€ 30.607,86€ 3.400,87€ 

Retenção nos 

autos 
22.548,30€ 20.293,48€ 

2.254,83€ 

Revisão 

de 

Preços 

Retenção no auto 

491,63€ 442,46€ 49,16€ 

Totais  57.048,66€ 51.343,80€ 5.704,86€ 

 

III – Da Proposta em Sentido estrito---------------------------------

Face ao exposto, propõe-se ao Sr. Presidente da Câmara:-------------- 

1 – Que seja feita a Receção Definitiva da obra;--------------------- 

2 – Que, de acordo com o estipulado no nº1, artigo 229º do Decreto-

lei nº 59/99 de 2 de Março, sejam restituídas ao empreiteiro as 

quantias retidas como garantia e a extintas as garantias bancárias, 

agendado a presente proposta para a próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente aprovação.--- 

3 – Que, caso a presente proposta venha a merecer aprovação:--------- 

3.1) Se remeta cópia da presente informação à Divisão de Gestão, 

Financeira, com a finalidade de reembolsar a referida empresa o 

montante de 2.303,99€ (Dois mil, trezentos e três Euros e noventa e 

nove cêntimos), respeitante aos valores retidos nos autos de medição 

e de revisão de preços.---------------------------------------------- 
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3.2) Se oficie o Banco BPI, S.A no sentido de extinguir a garantia 

bancária n.º GAR/09304272, de 15 de julho de 2009, correspondente à 

caução sobre o valor do contrato inicial.---------------------------- 

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

Chaves, 23 de novembro de 2015--------------------------------------- 

A técnica Superior--------------------------------------------------- 

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª)--------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS ENG.ª AMÉLIA RODRIGUES, 

DE 2015.11.23. ------------------------------------------------------ 

A presente informação/parecer, satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. Á consideração 

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

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

DELGADO DE 2015.11.23. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.11.23. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.3. LIGAÇÃO DO PÓLO UNIVERSITÁRIO E LABORATÓRIO DE QUALIDADE 

(TECNOPOLO) ÀS VIAS DE LIGAÇÃO À FRONTEIRA – RECEÇÃO DEFINITIVA. ---- 

Foi presente a informação nº 313/2015, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. ------—- 

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

1. O Município de Chaves abriu concurso, tendo como objetivo a 

adjudicação da empreitada “Ligação do Pólo Universitário e Laboratório 

de Qualidade (Tecnopolo) às Vias de Ligação à Fronteira”.------------ 

2. De harmonia com deliberação em Reunião de Câmara do dia 5 de 

setembro de 2005, o Município de Chaves adjudicou à empresa “Anteros 

– Empreitadas, S.A.” a execução da referida empreitada.-------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas aos 3 dias do 

mês de outubro de 2005, pelo valor de 693.440,93€, (Seiscentos e 

noventa e três mil, quatrocentos e quarenta Euros e trinta e noventa 

e três cêntimos), IVA não incluído. --------------------------------- 

4. O Auto de consignação (parcial) data de 4 de novembro de 2015.- 

5. Foi celebrado um contrato adicional, no valor de 37.500,00 no 

dia 21 de dezembro de 2006------------------------------------------- 

6. A receção provisória ocorreu no dia 22 de julho de 2008.------- 

7. Da realização do inquérito administrativo, no âmbito do artigo 

223º e 224º do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de março, não foram 

apresentadas quaisquer reclamações.---------------------------------- 

8. Tendo decorrido mais de cinco anos, após a receção provisória, o 

adjudicatário solicitou vistoria com vista à receção definitiva da 

obra e a consequente libertação da garantia bancária prestada.—------ 

II – Fundamentação--------------------------------------------------- 

1. Em resposta ao solicitado, a equipa responsável pela fiscalização 

da obra, deslocou-se ao local dos trabalhos para proceder ao seu exame 

tendo verificado que estes se encontravam executados em conformidade 

com o estabelecido, estando assim em condições de ser recebidos 

definitivamente.---------------------------------------------------- 
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2. O empreiteiro, no ato de assinatura do contrato, prestou caução 

através de seguro-caução n.º 7400515614633, emitido pela Mapfre 

Caucion y Credito, Compañia Internacional de Seguros e Reaseguros, 

S.A. em 20 de setembro de 2005, no valor de 34.672,05€, correspondentes 

a 5% do valor do contrato.------------------------------------------- 

3 Foram, ainda efetuadas retenções de 5% do valor de cada auto de 

medição e de 10% do valor do auto de revisão de preços, conforme quadro 

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

 

Auto n.º Valor dos autos Retenção 

1 60.144,30€ 3.007,22€ 

2 33.670,51€ 1.683,53€ 

3 41.793,15€ 2.089,66€ 

4 14.986,94€ 749,35€ 

5 42.971,43€ 2.139,57€ 

6 20.317,55€ 1.015,88€ 

7 27.927,39€ 1.396,37€ 

8 62.506,18€ 3.125,31€ 

9 130.974,78€ 6.548,74€ 

10 49.316,47€ 2.465,82€ 

11 43.623,88€ 2.181,19€ 

12 105.512,19€ 5.275,61€ 

13 51.552,65€ 2.577,63€ 

15 8.323,50€ 416,18€ 

Total 693.440,92€ 34.672,05€ 

 

4. Estes valores foram substituídos pelo seguro de caução n.º 

7440715615339, emitido pela Mapfre caucion y Credito, S.A e pela 

garantia n.º GAR/08304665, emitida pelo Banco BPI, S.A., no valor de 

3.007,22€ e 31.664,84€.---------------------------------------------- 

5.  Relativamente ao contrato adicional, o empreiteiro, no ato de 

assinatura do contrato, prestou caução através de seguro-caução 

n.º7400615615153, emitidos pela Mapfre Caucion y Credito, Compañia 

Internacional de Seguros e Reaseguros, S.A., no valor de 1.875,00€, 

respetivamente, correspondentes a 5% do seu valor.------------------- 

6.  Foram ainda retidos nos autos, relativos ao contrato adicional, 

os seguintes valores:------------------------------------------------ 

 

Auto n.º Valor dos autos Retenção 

14-TM 18.750,00€ 937,50€ 

16-TM 18.750,00€ 937,50€ 

Total 37.500,00€ 1.875,00€ 

 

7.  A revisão de preços foi no valor de 51.159,55€, tendo sido 

retidos 5.115,96€ correspondente a 10% do valor total do auto.------- 

8.  Dando cumprimento ao disposto no Decreto-Lei n.º 190/2012, foram 

já liberados 90% do valor das cauções, conforme quadro seguinte:----- 

  

Contrato Tipo Valor Redução de 

90% 

Valor 

remanesce

nte (10%) 

Contrato 

inicial 

Caução através de 

seguro-caução n.º 

n.º 7400515614633 - 

mapfre 

34.672,05€ 31.204,85€ 3.467,20€ 
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Caução através de 

seguro de caução n.º 

7440715615339 mapfre 

3.007,22€ 2.706,50€ 300,72€ 

 Caução através de 

garantia bancária 

n.º GAR/08304665- 

BPI 

31.664,84€ 28.498,36€ 3.166,48€ 

Contrato 

adicional 

Caução através de 

seguro-caução 

n.º7400615615153 - 

mapfre 

1.875,00€ 1.687,50€ 187,50€ 

Retenção nos autos 1.875,00€ 1687,50€ 187,50€ 

Revisão de 

Preços 
Retenção no auto 5.115,96€ 4.604,36€ 511,60€ 

Total  78.210,07€ 70.389,07€ 7.821,00€ 

 

III – Da Proposta em Sentido estrito---------------------------------

Face ao exposto, propõe-se ao Sr. Presidente da Câmara:-------------- 

1 – Que seja feita a Receção Definitiva da obra;--------------------- 

2 – Que, de acordo com o estipulado no nº1, artigo 229º do Decreto-

lei nº 59/99 de 2 de Março, sejam restituídas ao empreiteiro as 

quantias retidas como garantia e a extintas as garantias bancárias, 

agendado a presente proposta para a próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente aprovação. -- 

3 – Que, caso a presente proposta venha a merecer aprovação:---------

3.1) Se remeta cópia da presente informação à Divisão de Gestão, 

Financeira, com a finalidade de reembolsar a referida empresa o 

montante de 699,10€ (Seiscentos e noventa e nove Euros e dez cêntimos), 

respeitante aos valores retidos nos autos de medição do contrato 

adicional (187,50€) e do auto de revisão de preços (511,60€).-------- 

3.2) Se oficie o Banco BPI, S.A no sentido de extinguir a garantia 

bancária n.º GAR/08304665, correspondente à caução sobre o valor dos 

autos (auto 2 a 15, do contrato inicial).---------------------------- 

3.3) Se oficie a Mapfre Caucion y Credito, Compañia Internacional de 

Seguros e Reaseguros, S.A. no sentido de extinguir as seguintes 

seguros-caução:----------------------------------------------------- 

a) N.º 7400515614633, correspondente `caução de 5% sobre o valor do 

contrato inicial;--------------------------------------------------- 

b) N.º 7440715615339, correspondente à caução de 5% sobre o valor 

do auto n. 1 do contrato inicial;------------------------------------ 

c) N. 7400615615153, correspondente à caução de 5% sobre o valor do 

contrato adicional.------------------------------------------------- 

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

Chaves, 11 de novembro de 2015--------------------------------------- 

A técnica Superior--------------------------------------------------- 

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª)--------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS ENG.ª AMÉLIA RODRIGUES, 

DE 2015.11.23. ------------------------------------------------------ 

A presente informação/parecer, satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. Á consideração 

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

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

DELGADO DE 2015.11.23. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

superior.----------------------------------------------------------- 
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DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.11.23. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.4. LIGAÇÃO DO PÓLO UNIVERSITÁRIO E LABORATÓRIO DE QUALIDADE 

(TECNOPOLO) ÀS VIAS DE LIGAÇÃO À FRONTEIRA – 2.ª FASE – TROÇOS 1 E – 

RECEÇÃO DEFINITIVA. ------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 314/2015, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. ------—- 

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

1. O Município de Chaves abriu concurso, tendo como objetivo a 

adjudicação da empreitada “Ligação do Pólo Universitário e Laboratório 

de Qualidade (Tecnopolo) às Vias de Ligação à Fronteira – 2.ª Fase – 

Troços 1 e 2”.------------------------------------------------------- 

2. De harmonia com deliberação em Reunião de Câmara do dia 16 de 

março de 2006, o Município de Chaves adjudicou à empresa “Anteros – 

Empreitadas, S.A.” a execução da referida empreitada.---------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas ao primeiro 

dia do mês de setembro de 2006, pelo valor de 633.698,81€, (Seiscentos 

e trinta e três mil, seiscentos e noventa e oito Euros e oitenta e um 

cêntimos), IVA não incluído.----------------------------------------- 

4. O Auto de consignação (parcial) data de 2 de outubro de 2006 e o 

2.º auto de consignação parcial foi celebrado aos 14 dias do mês de 

maio de 2007.-------------------------------------------------------- 

5. Foi celebrado um contrato adicional, no valor de 92.313,90€ no 

dia 6 de julho de 2007.---------------------------------------------- 

6. A receção provisória ocorreu no dia 13 de agosto de 2008.------- 

7. Da realização do inquérito administrativo, no âmbito do artigo 

223º e 224º do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de março, não foram 

apresentadas quaisquer reclamações.---------------------------------- 

8. Tendo decorrido mais de cinco anos, após a receção provisória, o 

adjudicatário solicitou vistoria com vista à receção definitiva da 

obra e a consequente devolução dos valores retidos e libertação das 

garantia bancária prestadas.----------------------------------------- 

II – Fundamentação--------------------------------------------------- 

1. Em resposta ao solicitado, a equipa responsável pela fiscalização 

da obra, no dia 11 de novembro de 2015, deslocou-se ao local dos 

trabalhos para proceder ao seu exame tendo verificado que estes se 

encontravam executados em conformidade com o estabelecido, estando 

assim em condições de ser recebidos definitivamente.----------------- 

2. O empreiteiro, no ato de assinatura do contrato, prestou caução 

através de seguro-caução n.º 7400615615035, emitido pela Mapfre 

Caucion y Credito, Compañia Internacional de Seguros e Reaseguros, 

S.A. em 28 de agosto de 2006, no valor de 31.684,94€, correspondentes 

a 5% do valor do contrato.------------------------------------------- 

3 Foram, ainda efetuadas retenções de 5% do valor de cada auto de 

medição e de 10% do valor do auto de revisão de preços, conforme quadro 

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

 

Auto n.º Valor dos autos Retenção 

1 15.278,54€ 763.93€ 

2 22.645,67€ 1.132,28€ 
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3 49.555,78€ 2.477,79€ 

4 35.961,26€ 1.798,06€ 

5 47.863,26€ 2.393,16€ 

6 69.910,27€ 3.495,51€ 

7 58.612,70€ 2.930,64€ 

8 61.861,20€ 3.093,06€ 

9 46.111,14€ 2.305,56€ 

11 19.586,69€ 979,33€ 

12 8.139,50€ 406,98€ 

15 28.378,38€ 1.418,92€ 

17 65.899,16€ 3.294,96€ 

18 60.596,71€ 3.029,84€ 

19 43.298,54€ 2.164,93€ 

Total 633.698,80€ 31.684,95€ 

 

4. Os valores retidos nos autos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,e,17 

foram substituídos pela garantia com o n.º GAR/08304666 do BPI de 

18/6/2008, com o valor de 26.490,18€.-------------------------------- 

5.  Relativamente ao contrato adicional, o empreiteiro, no ato de 

assinatura do contrato, prestou caução através de seguro-caução n.º 

7400715615302, emitidos pela Mapfre Caucion y Credito, Compañia 

Internacional de Seguros e Reaseguros, S.A., de 22 de junho de 2007, 

no valor de 4.615,70€, respetivamente, correspondentes a 5% do seu 

valor.-------------------------------------------------------------- 

6.  Foram ainda retidos nos autos, relativos ao contrato adicional, 

os seguintes valores:------------------------------------------------ 

 

Auto n.º Valor dos autos Retenção 

10-TM 29.959,90€ 1.498,00€ 

13-TM 11.589,00€ 579,45€ 

14-TM 39.090,00€ 1.954,50€ 

16-TM 11.675,00€ 583,75€ 

Total 37.500,00€ 4.615,70€ 

 

7.  A revisão de preços foi no valor de 7.128,61€, tendo sido retidos 

712,86€ correspondente a 10% do valor total do auto. ---------------- 

8.  Em resumo, temos a seguinte situação:-------------------------- 

  

Contrato Tipo Valor 

Contrato 

inicial 

Caução através de seguro-

caução n.º 7400615615035 - 

mapfre 

31.684,94€ 

Caução através garantia 

bancária n.º GAR/08304666 do 

BPI 

26.490,18€ 

 Retenção nos autos 5.194,77€ 

Contrato 

adicional 

Caução através de seguro-

caução n.º7400715615302 - 

mapfre 

4.615,70€ 

Retenção nos autos 4.615,70€ 

Revisão de 

Preços 
Retenção no auto 712,86€ 

Total  73.314,15€ 
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III – Da Proposta em Sentido estrito---------------------------------

Face ao exposto, propõe-se ao Sr. Presidente da Câmara:-------------- 

1 – Que seja feita a Receção Definitiva da obra;--------------------- 

2 – Que, de acordo com o estipulado no nº1, artigo 229º do Decreto-

lei nº 59/99 de 2 de Março, sejam restituídas ao empreiteiro as 

quantias retidas como garantia e a extintas as garantias bancárias, 

agendado a presente proposta para a próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente aprovação. -- 

3 – Que, caso a presente proposta venha a merecer aprovação:--------- 

3.1) Se remeta cópia da presente informação à Divisão de Gestão, 

Financeira, com a finalidade de reembolsar a referida empresa o 

montante de 10.523,33€ (Dez mil, quinhentos e vinte e três Euros e 

trinta e três cêntimos), respeitante aos valores retidos nos autos de 

medição n.º 18 e 19 do contrato inicial (5194,77€), aos valores retidos 

nos autos do contrato adicional (4.615,70€) e do auto de revisão de 

preços (712,86€).--------------------------------------------------- 

3.2) Se oficie o Banco BPI, S.A no sentido de extinguir a garantia 

bancária n.º GAR/08304666, correspondente à caução sobre o valor dos 

autos (auto 1 a 17, do contrato inicial).---------------------------- 

3.3) Se oficie a Mapfre Caucion y Credito, Compañia Internacional de 

Seguros e Reaseguros, S.A. no sentido de extinguir as seguintes 

seguros-caução:----------------------------------------------------- 

a) N.º 7400615615035, correspondente `caução de 5% sobre o valor do 

contrato inicial;--------------------------------------------------- 

b) N.º7400715615302, correspondente à caução de 5% sobre o valor do 

contrato adicional.------------------------------------------------- 

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

Chaves, 11 de novembro de 2015--------------------------------------- 

A técnica Superior--------------------------------------------------- 

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª) -------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS ENG.ª AMÉLIA RODRIGUES, 

DE 2015.11.23. ------------------------------------------------------ 

A presente informação/parecer, satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. Á consideração 

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

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

DELGADO DE 2015.11.23. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.11.23. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2- SANEAMENTO E SALUBRIDADE 
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VIII 

DIVISÃO DE AGUAS E RESIDUOS 

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

 

X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

 

XI 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2016. 

APROVAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL, AO ABRIGO DA LEI 12-A/2008, DE 27 DE 

FEVEREIRO. - VERSÃO DEFINITIVA. PROPOSTA Nº 125/GAP/2015. ----------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando a proposta 117/GAP/2015, submetida ao órgão 

executivo, em sua reunião realizada em 29 de outubro do corrente ano, 

atinente ao cumprimento do artº 45º, da lei nº 73/2013, de 3 de 

setembro, o qual vem determinar que o órgão executivo apresenta ao 

órgão deliberativo, até 31 de Outubro de cada ano, a proposta de 

orçamento municipal para o ano económico seguinte; ------------------ 

2. Considerando que, veio a ser aprovada na referida reunião do órgão 

executivo, a versão preliminar dos documentos previsionais, os quais 

incluem os seguintes documentos: ----------------------------------- 

• Relatório que contenha a apresentação e a fundamentação da 

política orçamental proposta, incluindo a identificação e descrição 

das responsabilidades contingentes; -------------------------------- 

• Mapa resumo das receitas e despesas da Autarquia Local, que 

inclui, no caso dos municípios, de forma autónoma, as correspondentes 

verbas dos serviços municipalizados, quando aplicável; ------------- 

• Mapa das receitas e despesas, desagregada, sabendo a 

classificação económica, a que acresce, de forma autónoma, os serviços 

municipalizados, quando aplicável; -------------------------------- 

• Articulado que contenha as medidas para orientar a execução 

orçamental; ------------------------------------------------------- 

• Orçamentos dos órgãos e serviços do município com autonomia 

financeira; ------------------------------------------------------- 

• Orçamentos, quando aplicável, de outras entidades participadas 

em relação às quais se verifique o controlo ou presunção do controlo 

pelo município, de acordo com o art.º75 da Lei 73/2013, de 3 de 

setembro; ---------------------------------------------------------- 
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 Mapa das entidades participadas pelo município identificadas pelo 

respetivo número de identificação fiscal, incluindo a respetiva 

percentagem de participação e verba correspondente. ---------------- 

 De realçar que a exigência do mapa QPM – QPPO, contemplado no 

artº 44º da referida lei 73/2013, de 3 de setembro, não veio a ser 

contemplado, por força das recomendações proferidas pela ANMP, em sua 

circular 108/2014/AG, emanada em 01/10/2014, recomendações essas 

reiteradas também no corrente ano, a qual vem alertar, que, face à 

ausência de regulamentação do artigo 44º da lei 73/2013, de 3 de 

setembro, ficam os município desobrigados da elaboração do planeamento 

plurianual constante em tal QPPO, considerando que não podem, os 

municípios, correr o risco de aprovar documentos vinculativos para 

2016, cuja regulamentação não existe. ------------------------------- 

3.  Considerando que o POCAL estabelece as estritas regras e 

princípios previsionais às quais o orçamento do Município se deve 

submeter, nomeadamente os resultantes da conjugação do disposto no 

Decreto-Lei nº 54-A/99 de 22 de Fevereiro com o disposto no Decreto-

Lei nº 84-A/2002 de 5 de Abril; ------------------------------------ 

4. Considerando que, nos termos do artº 45º da Lei 73/2013, de 3 de 

setembro, o órgão executivo apresenta ao órgão deliberativo, até 31 

de outubro de cada ano, a proposta de orçamento municipal para o ano 

económico seguinte; ------------------------------------------------ 

5. Considerando, por último, que no uso das competências determinadas 

pelo disposto na alínea c) do número 1 do artigo 33º, do anexo I, da 

Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, deve o Executivo Municipal elaborar 

e submeter a aprovação da Assembleia Municipal, as Opções do Plano e 

a Proposta de Orçamento; -------------------------------------------- 

6. Considerando que, a partir de 1 de Janeiro de 2009, o Mapa de 

Pessoal do Município de Chaves, será o que vier a ser aprovado pelas 

entidades competentes para aprovação da proposta de Orçamento, aquando 

da elaboração do orçamento para cada ano, nos termos dos artºs 4º do 

artº 29º da Lei nº 35/2014, de 20 de junho, a qual revogou a Lei nº 

12-A/2008, de 27 de Fevereiro -------------------------------------- 

II – Da proposta em Sentido Estrito -------------------------------- 

Assim, pelas razões anteriormente enunciadas proponho ao executivo 

camarário que adote deliberação no sentido de: --------------------- 

a) Aprovar, de forma definitiva, os documentos previsionais ora 

propostos, os quais incluem, as seguintes alterações ao Plano 

Plurianual de Investimentos para 2016, face à versão provisória 

aprovada em reunião de Câmara do dia 29 de Outubro: ---------------- 

 Introdução da ação 40/2016 “Arruamentos Campo Redondo/ Vila Nova 

de Veiga”, com uma dotação de 1.000,00€; --------------------------- 

 Introdução da ação 41/2016 “Pista de Pesca”, com uma dotação de 

1.000,00€; --------------------------------------------------------- 

 Introdução da ação 42/2016 “Centro de Promoção de Produtos Locais 

– Pavilhão Multiusos (Exposições e Feiras), com uma dotação de 

1.000,00€; --------------------------------------------------------- 

 Introdução da ação 43/2016 “Aquisição de Edifícios no Centro 

Histórico para Habitação Social”, com uma dotação de 1.000,00€; ----- 

 Redenominação da ação 153/2003 para “Centro de Promoção de 

Produtos Locais – Reabilitação do Mercado Municipal”. --------------- 

As alterações produzidas nos documentos previsionais para 2016, não 

alteram o valor global do Orçamento, (38.593.219,76€), por força da 

diminuição de montantes equivalentes, em ações genéricas do Plano 

Plurianual de Investimentos (40/2002 -1.000,00€; 19/2010 -1.000,00€; 

36/2004 -1.000,00€ e 16/2016 -1.000,00€). -------------------------- 
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b) Tais documentos previsionais, ora em aprovação definitiva, 

contemplam, nos termos do disposto no artº 46º da lei das Finanças 

locais, os seguintes documentos: ----------------------------------- 

 Relatório que contenha a apresentação e a fundamentação da 

política orçamental proposta, incluindo a identificação e descrição 

das responsabilidades contingentes; --------------------------------- 

 Mapa resumo das receitas e despesas da Autarquia Local, que 

inclui, no caso dos municípios, de forma autónoma, as correspondentes 

verbas dos serviços municipalizados, quando aplicável; ------------- 

 Mapa das receitas e despesas, desagregada, sabendo a 

classificação económica, a que acresce, de forma autónoma, os serviços 

municipalizados, quando aplicável; --------------------------------- 

 Articulado que contenha as medidas para orientar a execução 

orçamental; -------------------------------------------------------- 

 Orçamentos dos órgãos e serviços do município com autonomia 

financeira; -------------------------------------------------------- 

 Orçamentos, quando aplicável, de outras entidades participadas 

em relação às quais se verifique o controlo ou presunção do controlo 

pelo município, de acordo com o art.º75 da Lei 73/2013, de 3 de 

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

 Mapa das entidades participadas pelo município identificadas pelo 

respetivo número de identificação fiscal, incluindo a respetiva 

percentagem de participação e verba correspondente. ---------------- 

c) Aprovar, de forma definitiva, o Mapa de Pessoal, nos termos e 

para os efeitos previstos no disposto no nº4 do artº29º, da Lei 

35/2014, de 20 de junho, o qual acompanha a proposta de orçamento ora 

em apreciação, contendo toda a informação, legalmente exigível, por 

força do disposto no artº 28º, do mesmo diploma legal, bem como a 

respetivas remissões para o Regulamento Interno do Município contendo 

a descrição de Funções, Atribuições e Competências aprovado pelo órgão 

competente; -------------------------------------------------------- 

d) Sequencialmente, deverão tais documentos ser submetidos, sob 

forma de proposta, à indispensável análise, discussão e votação da 

Assembleia Municipal, com vista a obtenção legal do seu competente 

sancionamento, sugerindo-se, assim, o seu agendamento para a última 

sessão ordinária da assembleia municipal, a ter lugar durante o ano 

em curso, de acordo com o calendário legalmente fixado, sobre a 

matéria; ----------------------------------------------------------- 

e) Por último, caso a presente proposta venha a merecer aprovação 

pelos órgãos municipais competentes, deverão os mesmos ser 

publicitados e inseridos na página eletrónica do Município, nos termos 

das disposições legais em vigor, assim devendo permanecer. ---------- 

Chaves, 23 de novembro de 2015 -------------------------------------- 

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

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

Anexo: Documentos Previsionais (Resumo do Orçamento, Orçamento da 

Receita, Orçamento da despesa e PPI) -------------------------------- 

Relatório de Orçamento ---------------------------------------------- 

Articulado das medidas para a execução orçamental. ------------------ 

Orçamento de entidade participadas (GEMC); -------------------------- 

Mapa das entidades participadas; ------------------------------------ 

Norma de Controlo Interno ------------------------------------------- 

Plano de Prevenção de riscos de gestão, incluindo os de corrupção e 

infrações conexas; -------------------------------------------------- 

Mapa de Pessoal ----------------------------------------------------- 

Regulamento Interno “Descrição de funções, atribuições e competências” 
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-------------------------------------------------------------------- 

Durante a análise e discussão do presente assunto, usou da palavra, o 

Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, tendo tecido os seguintes comentários: ---------------------  

1 – Em relação à proposta de orçamento municipal e plano de atividades 

considera negativo o introito da situação económica nele retratada, 

partindo o mesmo de pressupostos errados, tendo uma visão negativa da 

situação económica nacional. ---------------------------------------- 

2 – Os principais indicadores económicos são: ----------------------- 

a) a evidencia dos juros, no curto e médio prazo, apresentarem taxas 

negativas; --------------------------------------------------------- 

b) o preço do petróleo ter caído para 1/3 do valor com referência a 

2011;  -------------------------------------------------------------- 

c) o mercado exportador nacional ser desenvolvido na área dos serviços, 

particularmente, na área do turismo. -------------------------------- 

3 – Estes três aspetos deveriam ter sido levados em consideração na 

fundamentação da proposta. ------------------------------------------ 

4 – A oportunidade das taxas de juro negativas deveria ser aproveitada 

para atrair mais investimento para o Concelho. ---------------------- 

5 – A baixa do custo do petróleo traduz-se numa diminuição 

significativa dos custos energéticos do Concelho. ------------------- 

6 – O crescimento do volume turístico nacional pode ser aproveitado 

no Concelho com o reforço da oferta termal. ------------------------- 

7 – Em relação às contingências, os documentos financeiros, em 

apreciação, não acautelam devidamente: ------------------------------ 

a) a atualização da massa salarial dos trabalhadores da administração 

pública; ----------------------------------------------------------- 

b) A passagem do passivo da “Flavifomento” para a Autarquia. -------- 

c) Muitas das decisões que irão ser proferidas nas ações judiciais, 

nomeadamente o facto da autarquia poder ter de pagar duplamente a obra 

do mercado do gado a empresa “Feliz”. ------------------------------- 

8 – Na página 12 do documento, consta um “slogan” traduzido na ideia 

“menos Câmara mais sociedade”, sendo certo que o mesmo não merece a 

sua concordância. Ao invés, tal “slogan” deveria passar a dizer “mais 

Câmara e mais sociedade” -------------------------------------------- 

9 – Na página 13 do documento em matéria de racionalização de custos, 

não é admissível a omissão relativamente ao facto da rede de efluentes 

líquidos urbanos estar infiltrada pelas águas pluviais, sendo certo 

que tal problema não está devidamente ponderado na política de gestão 

racional dos recursos/infraestruturas. ------------------------------ 

10 – Na página 14 do documento, regista-se com agrado a introdução da 

regra sobre o cálculo regular das despesas e das receitas, embora tal 

metodologia não tenha sido, até aqui, seguida. ---------------------- 

11 – Na página 20 do documento, há um erro quanto à tomada de posse 

do Governo, sendo certo que o XXI Governo constitucional foi investido 

no dia de ontem, não havendo, por isso, qualquer hesitação, sobre a 

matéria. ----------------------------------------------------------- 

12- Em relação aos custos de funcionamento da Assembleia Municipal, 

os mesmos não chegam aos 46.000 mil euros. É uma despesa da dimensão 

da aquisição de um software para a catalogação de livros de uma 

biblioteca que não existe na Fundação Nadir Afonso, mas que já foi 

pago. -------------------------------------------------------------- 

Tal facto mostra bem que os gastos políticos com o funcionamento da 

Assembleia Municipal não são significativos. ------------------------ 

13- As despesas permanentes estão subavaliadas, face ao seu 

crescimento previsível, o qual não esta acautelado. ----------------- 
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14 – Regista-se uma rubrica de 600 mil euros, associada a juros da 

dívida pública, não sendo percetível a razão da flutuação de tal 

dívida. ------------------------------------------------------------ 

15 – Na aquisição de bens de capital, nota-se que há uma reduzida 

verba para a aquisição de ferramentas e equipamentos. --------------- 

A verba de 5.000 euros é manifestamente insuficiente, levando à 

degradação funcional dos serviços municipais operativos. ------------ 

16 – Na página 32 do documento, encontra-se registada uma verba no 

valor de 199.222 mil euros relativa a ativos financeiros relacionados 

com o “FAM”, sendo certo que existe uma aparente discrepância em 

idêntica informação constante no correspondente quadro sinótico no 

caso, 199.524 mil euros. -------------------------------------------- 

17 – Há uma inscrição no valor de 600.000 mil euros, de receita oriunda 

de trabalhos por conta de particulares, sendo certo que a mesma não é 

compreensível. ----------------------------------------------------- 

18 – Na parte da despesa, encontra-se prevista uma verba muito elevada 

para a aquisição de artigos honoríficos e de representação. --------- 

Será a mesma destinada a aquisição de quadros do Mestre Nadir Afonso?- 

19 – Em relação às contas da Empresa Municipal, a grande fonte de 

receita centra-se na gestão do estacionamento à superfície. Contudo, 

na parte relativa ao investimento, não é determinado o valor 

previsional de tais investimentos, sendo tal matéria omissa no 

respetivo relatório. ------------------------------------------------ 

Por outro lado, no bar das termas há uma grande divergência entre as 

receitas arrecadas e as despesas realizadas com o seu funcionamento, 

situação que não é compreensível. ----------------------------------- 

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

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

De seguida, usou da palavra, a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, tendo tecido os seguintes 

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

A questão colocada pelo Dr. Francisco Melo alusiva à tomada de posse 

do Governo não ser já incerta deve ser encarada com o desejável “fair 

play”. ------------------------------------------------------------- 

É natural que entendam que estejamos satisfeitos com a tomada de posse 

de um Governo que sucede a um outro que, mesmo em Gestão, se atreveu 

a desclassificar a Urgência do Hospital de Chaves. ------------------ 

Aproveito para saudar a tomada de posse como Secretário de Estado da 

Saúde de um flaviense, bem como da Agricultura. --------------------- 

Duas áreas que, em domínios diferentes, são de elevada importância 

para a Região. ------------------------------------------------------ 

Quanto à proposta de Orçamento em si, retomo todas as palavras que 

aqui apresentei aquando da análise da anteproposta peço para que seja, 

em complemento do que estou hoje a dizer, transcritas para a presente 

ata. --------------------------------------------------------------- 

Hoje, a acrescentar ainda teria que referir a inscrição falaciosa de 

alguns projetos com a dotação financeira de 1.000 euros, reveladora 

da objetividade da execução destes projetos. ------------------------ 

A Autarquia mantém, por tanto, o rumo que sempre contestei: --------- 

1 – Não há evidências claras com apostas objetivas em investimento que 

possa contribuir para a afixação e atração de pessoas com o objetivo 

de contrariar a sangria que se tem vindo a sentir e se encontra 

registada nos documentos censitários desde 2001; -------------------- 

2 – Não há evidências claras de combate ao desperdício; ------------- 

3 - Não há, assim, nesta proposta de orçamento, nada de novo o que 

pode significar a manutenção de um rumo que tem endividado e 
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empobrecido Chaves, lhe tem retirado dinamismo e vida, com o qual não 

posso pactuar. ------------------------------------------------------ 

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

Dando cumprimento à vontade manifestada pela Vereadora do Partido 

Socialista, Senhora Dra. Paula Barros, abaixo se reproduz a 

declaração, por si apresentada, aquando da análise da anteproposta de 

plano e orçamento para 2016, em sede de Reunião Ordinária do Executivo 

Municipal de 29.10.2015: -------------------------------------------- 

“1 – Irá votar contra a aprovação dos documentos financeiros, em 

apreciação, tanto mais que o orçamento em causa suporta um programa 

político com o qual não concorda. ----------------------------------- 

2 – O orçamento evidencia algumas preocupações já, por si, 

oportunamente, registadas nesta Câmara. ----------------------------- 

3 – O relatório do orçamento fala aponta para uma recuperação 

económica, recuperação essa que esta muito longe de ser conquistada 

mediante a retoma do crescimento económico. ------------------------- 

4 – Não obstante alguns limites impostos pela Lei, o orçamento em 

apreciação continua num caminho que assenta em alguma poupança, na 

área das despesas correntes, poupança essa que não se torna visível.- 

5 – As prioridades apontadas não trazem nada de novo para o 

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

6 – De facto, o mesmo não aponta nada em concreto e que seja 

verdadeiramente inovador. ------------------------------------------- 

7 – Na área da educação, o mesmo não evidencia uma clara aposta nesta 

relevante área de atuação municipal, nomeadamente, no que concerne à 

requalificação de alguns estabelecimentos escolares. ---------------- 

8 – Na área da cultura, o mesmo assenta em dois grandes projetos – 

Fundação Nadir Afonso e Museu das Termas Romanas -, os quais se 

arrastam no tempo, há muito anos, um deles gerador de fortes 

constrangimentos para população flaviense, no caso, a Fundação Nadir 

Afonso. ------------------------------------------------------------ 

9 – Na área do desporto, não é correta indicação da ação centrada na 

requalificação do Palácio da água, quando tal equipamento nem sequer 

existe. ------------------------------------------------------------ 

10 – Na área da juventude, a mesma é tratada da mesma forma, ou seja, 

propõe-se a elaboração de um plano municipal de juventude, sem qualquer 

perspetiva de execução. --------------------------------------------- 

11 – No que diz respeito ao novo impulso ao empreendedorismo juvenil, 

à sociedade do conhecimento, em rede, e à criação do nicho de empresas, 

a proposta do orçamento é manifestamente constrangedora. ------------ 

12 – Por outro lado, a valorização do território com uma projeção para 

2020 só é exequível mediante uma prévia avaliação do ciclo de 

planeamento do concelho, tendo por referência o ano de 2015. -------- 

13 – A promoção e valorização do Centro Histórico, é uma ideia 

recorrente, mas, mais uma vez, não se aponta, de forma efetiva, o 

caminho que irá permitir tal promoção e/ou valorização dessa zona da 

cidade. ------------------------------------------------------------ 

14 – Ou seja: O plano proposto assenta em grandes chavões, mas, em 

termos de eficácia e concretização de medidas adequadas para o 

desenvolvimento do concelho, nada se acrescenta. -------------------- 

15 – Na inclusão e solidariedade social, o plano não parte da criação 

de uma rede social sólida e da consolidação de um verdadeiro fórum 

social. ------------------------------------------------------------ 

16 – A criação isolada do cartão para famílias numerosas, não é 

suficiente para desenvolver e estimular uma política de inclusão e 

solidariedade social. ----------------------------------------------- 
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17 – Em síntese: não pode pactuar com um orçamento que apenas pretende 

fazer um reequilíbrio financeiro, não integrando novas propostas de 

ação que permitam dinamizar, efetivamente, o concelho de Chaves.” --- 

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

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

Eng. João Adérito Moura Moutinho, tendo referido que a sua declaração 

de voto, sobre o assunto em apreciação, é a mesma que foi apresentada 

na versão preliminar dos documentos previsionais para o ano de 2016, 

em sede de Reunião Ordinária do Executivo Municipal de 29.10.2015,a 

qual, seguidamente, se reproduz: ------------------------------------ 

Este orçamento traduz a visão que este executivo de maioria PSD tem, 

da gestão da atividade municipal, estando em sintonia com orçamentos 

anteriores. Essa sintonia traduz-se em linhas gerais, no seguinte: -- 

- Ausência de estratégias bem definidas para o desenvolvimento do 

concelho e melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. -------------- 

- Má definição de prioridades. -------------------------------------- 

- Continuação dos grandes investimentos iniciados pelos executivos 

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

- Poucos investimentos estruturantes, em termos de acessibilidades 

urbanas e regionais. ------------------------------------------------ 

- Falta de aproveitamento dos recursos humanos, continuando a 

recorrer-se à prestação de serviços externos. ----------------------- 

- Ausência de uma política cultural bem estruturada em todas as suas 

vertentes, que passe pelo aproveitamento das potencialidades da região 

e pelo envolvimento de todos os estratos da população, -------------- 

- Aumento das despesas de funcionamento de alguns equipamentos, como 

o Museu Nadir Afonso. ----------------------------------------------- 

- Não existência de políticas concertadas que melhorem o interface 

autarquia-cidadão. ------------------------------------------------- 

- Continuar a apostar em políticas fiscais erradas, que se traduzem 

no aumento de impostos e preço dos serviços, para os cidadãos do 

concelho. ---------------------------------------------------------- 

Para além disto, este orçamento evidencia ainda o seguinte: --------- 

- Aumento das despesas com juros em cerca de 700.000 euros. --------- 

- Aumento da despesa com aquisição de bens e serviços em 2.302.259,68 

Euros. ------------------------------------------------------------- 

- Aumento das despesas correntes, face a 2015, passando de cerca de 

22.000 euros para aproximadamente 24.800 euros (aumento de 2.738.669 

euros). ------------------------------------------------------------ 

Quanto ao relatório deste orçamento, posso defini-lo em duas palavras: 

utópico e demagógico. Uma boa parte daquilo que aí é referido, já 

consta nos relatórios anteriores, e não foi concretizado. E existem 

alguns objetivos, muito bonitos, mas muito vagos, que não contemplam 

as medidas necessárias à sua concretização. ------------------------- 

Analisando mais em detalhe as várias áreas de intervenção autárquica 

apresentadas no relatório, refiro o seguinte: ----------------------- 

- Desporto ---------------------------------------------------------- 

 O Parque Urbano Desportivo (transformação do parque multiusos de 

exposições e feiras de Santa Cruz em parque urbano desportivo) ------ 

- Não me parece uma obra urgente, se não tiver financiamento 

comunitário, e não está previsto ter. O que aconteceu com este espaço 

é o exemplo mais flagrante da forma como os executivos anteriores 

gastaram o dinheiro dos contribuintes. E agora pretende-se já gastar 

ainda mais. --------------------------------------------------------- 

- O Complexo de Ténis. ---------------------------------------------- 

Será que o ténis é assim tão importante para a prática desportiva? E 

para além disso, considerando ainda a elevada dívida da autarquia. Os 
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campos de ténis do jardim do tabulado deveriam manter-se e se 

necessário construir o palácio da água na margem esquerda do rio. --- 

- O Polidesportivos em meio rural ----------------------------------- 

Desconhece-se onde estão previstos. --------------------------------- 

Infraestruturação -------------------------------------------------- 

 Rede Viária Municipal: Requalificação -------------------------- 

Nos orçamentos anteriores também é referido isto. Foi por mim feita 

uma proposta, no início do mandato de pavimentação das Ruas Antunes 

Guerreiro e Inácio Pizarro em S.ta Cruz. O que foi feito? Nada ou 

quase nada. --------------------------------------------------------- 

 Rede Viária Urbana de Chaves: Rodovia de Acesso ao Hospital; 

Avenidas ----------------------------------------------------------- 

Estruturantes e Requalificação de ruas e avenidas. ------------------ 

Os lanços a executar, apesar de serem com uma única via como eu já 

tinha proposto para o lanço inaugurado este ano, não permitem ainda a 

ligação ao Hospital. A autarquia continua a gastar dinheiro cujo 

retorno só se perspetiva daqui a alguns anos. Não seria de apostar 

decisivamente nesta obra que é estruturante para o acesso ao Hospital 

e ao centro da cidade? ---------------------------------------------- 

Equipamentos ------------------------------------------------------- 

 Construção de uma Casa Mortuária na freguesia de Santa Maria 

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

Discordo da escolha deste local para a construção da Casa Mortuária. 

É uma zona muito comercial, com muito trânsito e o edifício foi 

construído para outros fins, Para além disso vai implicar mais uma 

despesa na construção de um novo centro de convívio, que substituirá 

o que aí existe. ---------------------------------------------------- 

 Construção de um Centro de Convívio na freguesia de Santa Maria 

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

Investimento evitável se a Casa Mortuária fosse construída noutro 

local --------------------------------------------------------------  

Ambiente ----------------------------------------------------------- 

 Requalificar os sistemas de distribuição de água e redes de 

saneamento --------------------------------------------------------- 

Como se costuma dizer: vamos ver para crer. ------------------------- 

 Criar a Área de Paisagem Protegida do Rio Tâmega. ------------- 

É muito bonito, mas soa-me a puro “lirismo”. Não estão definidas as 

medidas previstas para criar essa área. Vamos esperar para ver. ----- 

Agricultura e Desenvolvimento Rural --------------------------------- 

Há muita retórica. Para além do pastel pouco se tem feito na promoção 

dos produtos da região. --------------------------------------------- 

Comércio e Serviços ------------------------------------------------- 

 Centro histórico como um grande centro comercial. ------------- 

Não se percebe como. Uma das medidas importantes seria por o parque 

de estacionamento do centro histórico ao serviço dos moradores e 

comercio local. Isto não está a ser feito pois o parque está 

subaproveitado. ---------------------------------------------------- 

Comunidade Intermunicipal ------------------------------------------- 

 Afirmar a cooperação como vetor fundamental da coesão 

territorial.-------------------------------------------------------- 

A cooperação com a câmara de Montalegre, nomeadamente na ligação 

rodoviária entre Chaves e Montalegre por Soutelinho da Raia é o exemplo 

mais relevante da profícua cooperação. A Feira dos Santos é também 

outro exemplo, também pela negativa. Esta feira deveria envolver mais 

os municípios da região do Alto Tâmega. Esperemos que haja mudanças 

no próximo ano. ----------------------------------------------------- 



                                                                F. 106 

                                                                  _____________________ 
 

Nacional ----------------------------------------------------------- 

 Manutenção de serviços de qualidade para servir Chaves e o Alto 

Tâmega. ------------------------------------------------------------ 

Já não restam muitos. Seria bom que se tentasse reverter alguns dos 

processos, mas pelo que se tem conseguido, as perspetivas não são 

animadoras. -------------------------------------------------------- 

 Defesa da coesão territorial. ---------------------------------- 

Como por exemplo com a requalificação da estrada municipal Chaves-

Soutelinho- e construção do troço Soutelinho-limite do concelho que 

permitirá uma maior coesão territorial da região do AT. Só que não há 

verba atribuída para a sua requalificação, mesmo que faseada. ------- 

Serviços ----------------------------------------------------------- 

 A sustentabilidade municipal tem de assumir uma nova dimensão, 

focada em quatro paradigmas: ---------------------------------------- 

 Participação pública. ------------------------------------------ 

Há poucos meios de informação disponibilizados aos cidadãos. Seria 

necessária a criação de “front-offices” nas juntas de freguesia e 

instalação de painéis eletrónicos de informação e equipamentos 

interativos na cidade. Esperemos ainda que o orçamento participativo 

tenha uma maior divulgação no próximo ano, de forma análoga ao que se 

verifica noutros concelhos do País. --------------------------------- 

 Contenção de custos intermédios. ------------------------------- 

Verifica-se que está previsto um aumento das despesas correntes, face 

a 2015, passando de cerca de 22.000 euros para aproximadamente 24.800 

euros (aumento de 2.738.669 euros). --------------------------------- 

 Transparência e responsabilidade. ------------------------------ 

Ainda há muito a fazer neste domínio. É necessário fornecer mais 

informação ao cidadão, utilizando outros meios, para além dos 

existentes. -------------------------------------------------------- 

Modernização Administrativa ----------------------------------------- 

 Concentrar o atendimento ao público pelos serviços em um único 

Front office -------------------------------------------------------- 

Seria importante também diversificar “front offices” pelas juntas de 

freguesia. Isto não está previsto. ---------------------------------- 

Valorizar a cidadania. ---------------------------------------------- 

 Reforço do papel do cidadão através da VOZ AO MUNÍCIPE --------- 

Quais são os meios ao dispor do cidadão? Há divulgação da atividade 

municipal por múltiplos meios? -------------------------------------- 

 Aprofundamento da implementação do Orçamento Participativo. ---- 

Os processos têm de melhorar muito. Falta informação ao cidadão. ---- 

Perante o que foi exposto, voto CONTRA a aprovação deste orçamento.-- 

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

Regista-se todavia, relativamente à versão preliminar, um acréscimo 

de cinco projetos, facto que vem evidenciar o caracter demagógico 

deste orçamento, sendo certo que tais projetos tem uma dotação 

orçamenta exígua, no caso, 1.000 euros, dotação essa que não irá 

permitir concretizar nenhum destes seis novos projetos. ------------- 

Por último, salientou a forma como decorreu, este ano, a aprovação do 

orçamento municipal. ------------------------------------------------ 

De facto, os Vereadores da oposição, no 1º ano de mandato, foram 

convidados a apresentar proposta/contributos para o orçamento, facto 

que, lamentavelmente, este ano não se verificou. -------------------- 

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

Em resposta às declarações acima exaradas, usou da palavra, o Senhor 

Presidente da Câmara, tendo esgrimido os seguintes argumentos: ------ 
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1 – Relativamente a integração, no respetivo plano, de ações dotadas 

de uma verba simbólica de 1.000 euros, há uma intenção de promover a 

concretização de tais projetos, desde que sejam reunidas todas as 

condições técnicas e financeiras para esse efeito. ------------------ 

2 – Não há qualquer contributo digno de registo, nas declarações 

anteriormente proferidas, por parte dos Vereadores do Partido 

Socialista, nomeadamente através da apresentação de um novo leque de 

prioridades que pudesse ser contemplado nos instrumentos financeiros 

previsionais para o ano económico de 2016. -------------------------- 

3 – O Partido Socialista, ao abrigo do estatuto da oposição, apresentou 

propostas que levavam, objetivamente, à redução da receita, sendo 

certo que, muito pontualmente, algumas das propostas apresentadas, 

pela sua eficiência, poderia levar à redução de custos, embora sem 

grande significado estratégico. ------------------------------------- 

4 – Não há da parte do Partido Socialista propostas claras para o 

financiamento dos empreendimentos públicos tidos como prioritários, 

nomeadamente o Palácio da Água. ------------------------------------- 

5 – O rumo que deve nortear a ação a desenvolver pela autarquia é mais 

do que claro: Aposta no Termalismo; Aposta na qualificação das 

infraestruturas voltadas para o Turismo. ---------------------------- 

6 – Por último, uma aposta no setor da educação, cujos recursos 

financeiros alocados são superiores aos determinados por Lei. ------- 

7 – Os Vereadores da oposição, por direito próprio e totalmente 

legítimo, estão sempre convidados a apresentar contributos, em vista 

à elaboração dos instrumentos de Gestão financeira da Autarquia, desde 

que os mesmos sejam claros e realistas. ----------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos 

contra dos Vereadores do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula 

Cristina Barros Teixeira Santos, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo e Senhor Eng. João Adérito Moura Moutinho, aprovar a referida 

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

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

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

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

seguinte declaração de voto: ---------------------------------------- 

1 – Não acredita na execução deste orçamento. ----------------------- 

2 – As receitas nele previstas estão empoladas e as despesas estão 

subavaliadas. ------------------------------------------------------ 

3 – De tal forma que, na sua execução final, o orçamento vai ter uma 

imparidade na ordem de 30% entre a sua previsão e a sua efetiva 

execução. ---------------------------------------------------------- 

4 – Assim, não se saberá quais as ações programadas que ficarão por 

fazer, nem quem se vai queixar por não terem sido feitas. ----------- 

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

De seguida, usou da palavra, a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, tendo referido que o seu 

voto contra a aprovação dos documentos previsionais, para o ano de 

2016, tem por base o todo o argumentário apresentado, durante a 

discussão deste assunto. -------------------------------------------- 

 

 

2.2. AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SUPORTE À ESTAÇÃO BASE DE 

TELECOMUNICAÇÕES 1434 CHAVES NORTE (CO).- REQUERENTES: VODAFONE 

PORTUGAL, COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

23/GNE/2015. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Mediante requerimento registado nos serviços municipais sob o nº 

1643/15, de 15 de outubro de 2015, que iniciou o procedimento com o 

nº 652/15, da Divisão de Gestão e Ordenamento do Território, a 

sociedade CME – Construção e Eletromecânica, S.A, NIPC 501369295, em 

representação da sociedade VODAFONE Portugal, Comunicações Pessoais, 

S.A,, NIPC 502544180, veio requerer autorização para ampliação da 

infraestrutura de telecomunicações denominada Chaves Norte (CO) 1434, 

sita em espaço municipal, na Rua Dom Afonso António Ferreira de Sousa, 

União das Freguesias de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge, concelho de 

Chaves, cuja utilização foi titulada pelo “Acordo de Cedência de 

Espaço”, outorgado entre a Câmara Municipal de Chaves e a TELECEL, 

Comunicações Pessoais, S.A., predecessora da Vodafone, em 16 de 

novembro de 1999, aprovado pelo executivo camarário em 30 de novembro 

de 1999. ----------------------------------------------------------- 

2. Requereu, ainda, para efeitos da ampliação pretendida, licença 

para o aumento de ocupação de 30,00m2 da área municipal, propondo, 

para o efeito, uma “Emenda” ao “Acordo de Cedência de Espaço” em vigor.  

3. Através da Informação Nº 572/SCOU/15, a técnica superior a quem 

foi distribuída a análise do pedido, Engª Conceição Rei, propôs que 

fosse solicitado parecer ao “Gabinete de Notariado e Expropriações 

para análise numa perspetiva jurídico-administrativa da proposta 

apresentada pela requerente, designada “Primeira Emenda” ao Acordo de 

Cedência de Espaço, firmado entre a Câmara Municipal de Chaves, em 16 

de novembro de 1999 e a extinta Telecel…”. ------------------------- 

4.  Tal proposta obteve despachos superiores favoráveis, 

nomeadamente do Diretor de Departamento de Coordenação Geral, que em 

30/10/2015, remeteu cópia do processo ao Gabinete de Notariado e 

Expropriações, a fim de se pronunciar, sobre o assunto. ------------ 

5. Dando cumprimento a tal despacho, foi elaborada por este Gabinete 

Informação/Proposta Nº 22/GNE/2015 de 10/11/2015, cuja fundamentação 

abaixo se transcreve na íntegra: ----------------------------------- 

…” Fundamentação --------------------------------------------------- 

1. O contrato que se encontra em vigor – “Acordo de Cedência de 

Espaço” – foi aprovado pelo executivo camarário em sua reunião de 30 

de novembro de 1999, sob a Proposta Nº 154(CM-DSEAP)/99, datada de 

25/11/1999, tendo por objeto a cedência de utilização de uma parcela 

de terreno com a área de 50,00m2, localizada nas imediações dos 

reservatórios de água do Alto da Cocanha, pelo período inicial de 5 

anos, renovável por mais dois períodos iguais, e posteriormente ano a 

ano, a fim da TELECEL ali instalar uma estação telefónica celular. - 

2. Pela utilização do referido espaço, ficou contratualmente 

estabelecido que a TELECEL pagava à autarquia, na moeda à data 

corrente, a importância de 1.500.00$00, com a assinatura do contrato 

e uma renda mensal de €50.000$00, atualizável nos termos das 

atualizações definidas para as rendas comerciais. ------------------ 

3. Decorrido o prazo inicial de cinco (5) anos de vigência do 

contrato, e as subsequentes duas renovações, por iguais períodos, o 

contrato tem vindo a ser anualmente renovado, uma vez que nem a Câmara 

Municipal/Município de Chaves, nem a VODAFONE Portugal, empresa que 

sucedeu à TELECEL, usaram da faculdade de denúncia, prevista na alínea 

a) da Cláusula 6 do contrato em causa. ----------------------------- 

4. Cingindo-nos à matéria remetida para apreciação, muito 

concretamente teor da proposta de “Primeira Emenda” ao contrato 

denominado “Acordo de Cedência de Espaço”, desde logo relevam as 

seguintes alterações: ---------------------------------------------- 
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i) Aumento da área objeto de cedência de utilização de 50,00m2 para 

80,00m2, sendo certo que de acordo com a informação técnica municipal 

retrocitada a área, agora objeto do pedido é de 87,40m2; - 

ii) Alteração da renda; ------------------------------------------- 

iii) Alteração do prazo de vigência, repondo os prazos constantes da 
cláusula 6, a) inicial; e ------------------------------------------ 

iv) Identificação do co-contratante privado. ---------------------- 

5. A parcela de terreno objeto da pretensão integra o domínio 

público municipal, na sequência da operação de Loteamento titulada 

pelo Alvará de Loteamento nº 2/1981, pelo que não possui artigo 

matricial, nem descrição predial, tendo sido destinada pela autarquia 

à construção de dois reservatórios de água (reservatórios do “Alto da 

Cocanha”), situando-se, atualmente, na união das freguesias de Santa 

Cruz/Trindade e Sanjurge, deste concelho de Chaves. ----------------- 

 Regime Jurídico --------------------------------------------------- 

1. Posteriormente à outorga do “Acordo de Cedência de Espaço”, veio 

a ser publicado o Decreto-Lei nº 280/2007, de 7 de agosto, que 

estabeleceu o regime jurídico do património imobiliário público. --- 

2. Tal regime jurídico estabeleceu as disposições gerais e comuns 

aplicáveis à gestão dos bens imóveis dos domínios públicos do Estado, 

das Regiões Autónomas e das autarquias locais – cfr. al. a)., do nº1, 

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

3. À luz de tal regime jurídico, a titularidade dos referidos 

imóveis abrange poderes de uso, administração, tutela, defesa e 

disposição, nos termos do quadro legal em vigor. ------------------- 

4. O Artigo 27º do citado Decreto–Lei nº 280/2007, prevê 

expressamente que “os particulares podem adquirir direitos de uso 

privativo do domínio público por licença ou concessão”. ------------ 

5. Nos termos do Artigo 28º, do mesmo diploma legal, a constituição 

de poderes exclusivos de fruição de bens do domínio público, pode ser 

efectuada através de dois mecanismos, muito concretamente, por ato ou 

por contrato administrativo. --------------------------------------- 

6. Tal fruição reveste-se das seguintes caraterísticas: ---------- 

i) É sempre concedida por um período determinado de tempo; ------- 

ii) Está sujeita ao pagamento de taxas; --------------------------- 

iii) A concessão, salvo estipulação em contrário devidamente 

fundamentada, não pode ser prorrogada; ----------------------------- 

iv) Mediante autorização expressa do concedente, o direito resultante 

da concessão pode ser objeto de atos de transmissão entre vivos e de 

garantia real, de arresto, de penhora ou de qualquer outra providência 

semelhante. -------------------------------------------------------- 

7. Relativamente aos títulos de utilização privativa – licença ou 

concessão – não prevendo o respetivo regime jurídico a sua 

caracterização, julga-se que a precariedade intrínseca à figura da 

licença é uma característica que a distingue da “solidez” da concessão, 

tanto mais que, relativamente a esta, o próprio regime jurídico, 

indiretamente, assume as diferenças ao prever, no nº1 do Artigo 29º, 

os pressupostos de indemnização. Poderá, assim, extrair-se que deverão 

ser objeto de concessão os usos privativos que exijam a realização de 

investimentos em instalações fixas e indesmontáveis e que deverão ser 

objeto de licença as restantes situações. -------------------------- 

8. No caso individual e concreto do pedido apresentado pela VODAFONE 

Portugal, consubstanciado na ampliação da estação base de 

telecomunicações existente e identificada como CHAVES NORTE (CO) 1434, 

sendo o mesmo indissociável da utilização que já vinha a ser dada à 

parcela de terreno objeto do “Acordo de Cedência de Espaço” e dos 

equipamentos ali instalados, o procedimento adequado à formação do 
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contrato de atribuição de direito de uso privativo, daquele espaço 

público, será o ajuste direto. ------------------------------------- 

9. Neste contexto, em face das alterações propostas, ao contrato 

inicial, elencadas no nº4 do título 2 antecedente e à entrada em vigor 

regime jurídico do património imobiliário público, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 280/2007, de 7 de agosto, julgamos que a relação 

contratual pretendida deverá ser estabelecida mediante um «novo» 

contrato, de concessão de utilização privativa de espaço público, e 

não mediante a “Primeira Emenda”, remetida para análise deste 

Gabinete. ---------------------------------------------------------- 

10. Por último, salvo melhor entendimento, torna-se necessário fazer 

cessar, formalmente, o “Acordo de Cedência de Espaço” estabelecido com 

a TELECEL, em 16/11/1999, à qual sucedeu a VODAFONE, por se encontrar 

manifestamente desatualizado, quer quanto à área, quer quanto ao prazo 

de vigência, quer quanto à onerosidade (taxas) associada ao mesmo…” - 

11. Tal informação/Proposta mereceu despachos superiores de 

concordância, quer do respetivo dirigente, quer do vereador 

responsável pela área de intervenção, Arqt. Carlos Penas, datados de 

16 e 18 de novembro de 2015, respetivamente. ----------------------- 

2. PROPOSTA ------------------------------------------------------ 

Assim, atendendo às razões anteriormente expostas, e dando execução 

ao sugerido na retrocitada Informação/Proposta Nº 22/2015, propõe-se 

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

a) Agendamento da presente proposta para uma próxima reunião do 

executivo camarário em vista à aprovação da extinção dos efeitos do 

“Acordo de Cedência de Espaço”, estabelecido entre a TELECEL e o 

Município de Chaves, em 16 de novembro de 1999; -------------------- 

b) Consequentemente, que seja autorizada a atribuição, por ajuste 

direto, à operadora de comunicações VODAFONE Portugal, Comunicações 

Pessoais, S.A., do direito de uso privativo da retrocitada parcela do 

domínio público municipal, para a finalidade retro descrita, bem como 

aprovada minuta do “Contrato de Concessão de Utilização Privativa de 

Domínio Público”, em anexo à presente Proposta, contemplando a área 

necessária ao projeto inicial e ao aditamento, e as condições previstas 

no Decreto-Lei nº 280/2007, de 7 de agosto, nomeadamente o prazo, as 

taxas devidas e as condições de extinção; -------------------------- 

c) Caso a presente proposta venha a merecer decisão administrativa 

favorável, dever-se-á notificar a firma VODAFONE Portugal, 

Comunicações Pessoais, S.A., do teor integral da presente 

Informação/Proposta, bem como da minuta do Contrato de Concessão de 

Direito de Uso Privativo do Domínio Público, em anexo, adotando-se os 

demais formalismos em vista à celebração do mesmo. ----------------- 

À consideração do Diretor de Departamento de Coordenação Geral, Dr. 

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

Chaves: 20 de novembro de 2015 -------------------------------------

A Técnica Superior, (Cristina Rodrigues) ---------------------------

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

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

Minuta Contrato de Concessão de Direito de Uso Privativo do Domínio 

Público ------------------------------------------------------------ 

ANTECEDENTES ------------------------------------------------------- 

 Considerando que o executivo camarário em sua reunião realizada 

no passado dia xxx de xxx de 2015, deliberou autorizar, a favor da 

operadora de comunicações VODAFONE Portugal, o direito de uso 

privativo de uma parcela de terreno integrada no domínio público 

municipal, a fim daquela empresa ampliar a infraestrutura de suporte 

à estação base de comunicações designada por CHAVES NORTE (CO) 1434, 
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localizada na União das freguesias de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge, 

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

 Considerando que a concessão do direito de uso privativo da 

parcela, deverá, nos termos da citada deliberação, ser formalizado por 

“contrato de concessão de direito de uso privativo”, em conformidade 

com o disposto no Artigo 27º e seguintes do Decreto-Lei nº 280/2007, 

de 7 de agosto; ----------------------------------------------------- 

 Considerando que se torna necessário fazer cessar os efeitos do 

“Acordo de Cedência de Espaço”, outorgado em 16 de novembro de 1999, 

o qual legitimou a ocupação do espaço público necessário à construção 

da dita estação CHAVES NORTE (CO) 1434; ---------------------------- 

Assim, ------------------------------------------------------------- 

Entre: -------------------------------------------------------------  

Município de Chaves, autarquia local com o número de pessoa coletiva 

501205551, com sede no Largo de Camões, na cidade de Chaves, neste ato 

legalmente representado pelo Presidente da Câmara, António Cândido 

Monteiro Cabeleira, casado, natural da freguesia e concelho de 

Valpaços, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, 

em Chaves, 1º Contratante do presente contrato; -------------------- 

E ------------------------------------------------------------------ 

VODAFONE PORTUGAL, Comunicações Pessoais, S.A., NIPC 502 544 180, com 

sede na Avenida D. João II, Lote 1.04.01, Parque das Nações, 1998-017 

Lisboa, pessoa coletiva nº 502544180, registada na Conservatória do 

Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número, com o capital social 

de € 91.068.253,00 (noventa e um milhões sessenta e oito mil, duzentos 

e cinquenta e três euros), neste ato legalmente representada por ………., 

estado civil, naturalidade, residência  …..,  com poderes para o ato 

conferidos por…….,  2º Contratante deste contrato; ------------------ 

É celebrado e reduzido a escrito o seguinte Contrato: -------------- 

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

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

O Presente contrato tem por objecto a concessão, pelo Primeiro 

Contratante ao Segundo Contratante, do direito de uso privativo de uma 

parcela de terreno com a área de 87,40 m2, integrada no domínio público 

municipal, localizada nas imediações dos “reservatórios do Alto da 

Cocanha”, na Rua Dom Afonso António Ferreira de Sousa, União das 

Freguesias de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge, concelho de Chaves, 

conforme planta anexa, identificada como Anexo I. ------------------ 

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

(Finalidade da Concessão) ------------------------------------------ 

1. A parcela de terreno objeto da presente concessão destina-se 

exclusivamente à instalação da infraestrutura de suporte à estação 

base de telecomunicações designada por CHAVES NORTE (CO) 1434, não 

podendo a concessionária dar-lhe qualquer outro destino. ----------- 

2. A estação telefónica celular é dotada do seguinte equipamento, 

entre outro equipamento passível de vir a ser instalado: ----------- 

 Cabine, dotada de rádio, baterias, ar condicionado e telefone; 

 Torre; -------------------------------------------------------- 

 Cabos de ligação aos sistemas de antenas; --------------------- 

 Vedação e portão de acesso. ----------------------------------- 

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

(Prazo) ------------------------------------------------------------ 

1. O presente contrato terá a duração de dez (10) anos, admitindo-

se que esse prazo seja renovado. ----------------------------------- 
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2. As renovações, em face da natureza da finalidade do direito de 

uso, serão automáticas, por dois períodos de cinco anos, desde que a 

concessionária não manifeste oposição à renovação. ----------------- 

3. Decorrida a primeira renovação, o presente contrato de concessão 

poderá ser livremente denunciado por qualquer das partes, denúncia, 

essa, que terá que ser efetuada com a antecedência mínima de seis 

meses em relação ao termo do período contratual em curso, por carta 

registada com aviso de receção para o domicílio da outra parte. ----- 

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

(Extinção da concessão) -------------------------------------------- 

1. A extinção da concessão antes do decurso do prazo (dez anos) por 

facto imputável ao primeiro contratante, confere à concessionária o 

direito a uma indemnização pelas perdas e danos sofridos 

correspondentes às despesas que ainda não estejam amortizadas e que 

representem investimentos em bens inseparáveis da parcela ocupada ou 

em bens cuja desmontagem ou separação da parcela implique uma 

deterioração desproporcionada dos mesmos. --------------------------- 

2. A extinção da concessão do direito de uso privativo da parcela, 

identificada no Anexo I, por decurso do prazo não confere à 

concessionária o direito a qualquer indemnização. ------------------ 

3. A Concessionária terá ainda o direito de resolver o presente 

contrato de concessão, em qualquer altura, no caso de, se assim o 

entender, o local concessionado se vier a revelar insatisfatório para 

a prestação dos respetivos serviços. ------------------------------- 

4. Caso a Concessionária opte pela resolução prevista no número 

anterior, o contrato de concessão caducará na data de receção, por 

parte do Primeiro Contratante, da comunicação escrita remetida pela 

Concessionária, não sendo nessa circunstância devida mais qualquer 

taxa a partir daquela data. ---------------------------------------- 

5. No caso de a Concessionária optar pela resolução no período de 

vigência (10 anos) do contrato, esta terá de indemnizar o Primeiro 

Contratante numa quarta parte do valor das taxas devidas pelo 

cumprimento deste prazo. ------------------------------------------- 

6. A Concessionária poderá igualmente, denunciar a presente 

concessão nos casos legalmente previstos. -------------------------- 

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

(Taxas) ------------------------------------------------------------ 

1. Pela concessão do direito de uso privativo da parcela com a área 

de 87,40m2, retro identificada, e com a assinatura do presente 

contrato, a concessionária pagará a taxa anual de €4 562,28, calculada 

nos termos previstos no Regulamento de Taxas de “Serviços, Atividades 

e Licenciamento Diversos”. ----------------------------------------- 

2. A referida taxa será paga em duodécimos mensais de € 380,19 

(trezentos e oitenta euros e dezanove cêntimos), até ao oitavo dia 

útil do mês anterior àquele a que disser respeito, mediante 

transferência bancária, para a conta do Primeiro Contratante com o NIB 

001800031002673002032, junto do Santander Totta, ou outro que o 

Primeiro Contratante lhe venha, por comunicação escrita, a indicar.-  

3. A taxa devida, nos termos do nº1, será actualizada em 

conformidade com o previsto no respetivo Regulamento. -------------- 

Cláusula 6ª -------------------------------------------------------- 

(Obrigações da Concessionária) ------------------------------------- 

1. Constituem obrigações da concessionária: ------------------------ 

a) Na parcela de terreno concessionada, com a área de 87,40m2, 

integrada no domínio público municipal, situada na Rua Dom Afonso 

António Ferreira de Sousa, União das freguesias de Santa Cruz/Trindade 
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e Sanjurge, proceder à ampliação da infraestrutura de suporte da 

estação base de telecomunicações CHAVES NORTE (CO) 1434, já existente;  

b) Obter os pareceres legalmente exigíveis, bem como as necessárias 

autorizações ou licenças administrativas, indispensáveis ao 

licenciamento e funcionamento da estação em causa, nos termos da 

legislação aplicável; ---------------------------------------------- 

2. Fica vedado à concessionária qualquer alteração ao uso previsto 

para o espaço identificado na cláusula primeira. ------------------- 

Cláusula 7ª -------------------------------------------------------- 

(Incumprimento das Obrigações da Concessionária) ------------------- 

1. O não cumprimento das obrigações descritas na cláusula anterior 

confere ao concedente o direito de resolução imediata do presente 

contrato. ---------------------------------------------------------- 

2. Constituem, ainda, fundamentos para a resolução do contrato por 

parte do Município: ------------------------------------------------ 

a) O abandono pelo concessionário do espaço objeto de concessão; --- 

b) A utilização do espaço objeto da concessão para uso diverso do 

autorizado pelo Primeiro Contratante; ------------------------------ 

c) A negligência e a falta de cuidado na conservação das instalações 

e espaços adjacentes ao objeto da concessão; ----------------------- 

d) A realização de obras sem prévia autorização do concedente ou sem 

que as mesmas tenham início no prazo previsto na Cláusula 9ª; ------ 

3. O espaço considera-se abandonado sempre que, sem motivo 

justificado e devidamente autorizado pelo Município de Chaves, se 

encontre encerrado e sem estar em funcionamento por um período superior 

a sessenta (60) dias. ---------------------------------------------- 

4. A resolução do contrato com fundamento na alínea c) do nº2, ou 

no nº3, carece de prévia notificação do Primeiro Contratante à 

Concessionária para, no prazo de 30 dias proceder à regularização da 

respetiva situação. ------------------------------------------------ 

Cláusula 8ª -------------------------------------------------------- 

(Responsabilidades da Concessionária) ------------------------------ 

1. A concessionária deverá tomar as providencias necessárias e 

adequadas de forma a evitar que as instalações e os equipamentos 

existentes na parcela sejam vandalizados ou danificados, reservando-

se o Município o direito de, sempre que tal se verifique, impor ao 

segundo outorgante a adoção de medidas que entenda por convenientes 

para a resolução da situação. -------------------------------------- 

2. A concessionária é, ainda, a única responsável pela reparação e 

indemnização de todos os prejuízos materiais que, comprovadamente, por 

motivos a si imputáveis, sejam, sofridos por terceiros, incluindo o 

próprio Primeiro Contratante, resultem da atuação do pessoal ao seu 

serviço, nomeadamente, seus funcionários ou prestadores de serviços 

e/ou do deficiente comportamento dos equipamentos utilizados no âmbito 

da sua atividade. -------------------------------------------------- 

Cláusula 9ª -------------------------------------------------------- 

(Autorização de Obras) --------------------------------------------- 

1. Todas as obras a executar pela concessionária carecem de prévia 

autorização, por escrito, do Município de Chaves, independentemente 

de estarem ou não sujeitas a controlo prévio administrativo, nos termos 

previstos no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. ---------- 

2. Serão de conta da concessionária e da sua responsabilidade a 

obtenção das autorizações que sejam exigidas para os fins pretendidos, 

bem como o pagamento das respetivas taxas. ------------------------- 

3. As obras previstas no nº1 deverão ter o seu início no prazo de 

seis meses (6) a contar da data da assinatura do presente contrato. 
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4. A Concessionária fica autorizada, por si ou por entidades 

terceiras por ela autorizadas, durante os sete dias da semana e as 

vinte e quatro horas do dia, a ter livre acesso à parcela objeto da 

concessão, com todos os utensílios e equipamentos necessários à 

montagem, à reparação ou modificação da estação telefónica celular e 

dos equipamentos que a compõem. ------------------------------------ 

Cláusula 10ª ------------------------------------------------------- 

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

1. São de conta e risco da concessionária a execução de todas as 

obras de construção, reabilitação e adaptação do bem objeto da presente 

de concessão aos fins a que se destina. ---------------------------- 

2. Serão, ainda, de conta da concessionária todas as obras, 

designadamente de restauro e conservação necessárias à reabilitação e 

manutenção, em bom estado de conservação, do local concessionado. -- 

Cláusula 11ª ------------------------------------------------------- 

(Fiscalização e acesso) -------------------------------------------- 

1. Ao primeiro contratante assiste o direito de fiscalizar o espaço 

objeto de concessão e o cumprimento dos deveres da concessionária 

decorrentes do presente contrato e da legislação em vigor aplicável.  

2. O acesso do primeiro contratante à parcela objeto da concessão 

só poderá ser realizado mediante acompanhamento de pessoa devidamente 

credenciada pela concessionária. ----------------------------------- 

3. O Primeiro Contratante assegurará ao pessoal da Concessionária 

e/ou a quaisquer outras pessoas por ela autorizadas o livre acesso ao 

local concessionado durante os sete dias da semana e as vinte e quatro 

horas por dia, com todos os utensílios e equipamentos de que 

necessitarem para montar, reparar, ou modificar os equipamentos de 

radiocomunicações instalados e todos os equipamentos que a compõem. - 

4. O Segundo Contratante compromete-se no futuro, e no caso de ter 

de proceder a obras ou alterações no local, que estas não obstruam a 

livre emissão e receção dos sistemas de radiocomunicações instalados.  

Cláusula 12ª ------------------------------------------------------- 

(Restituição da parcela de terreno) -------------------------------- 

1. Extinta a concessão ou rescindido o contrato, a parcela de 

terreno será entregue ao Primeiro Contratante livre de pessoas e bens 

e em bom estado de conservação, devendo a Concessionária proceder à 

sua desocupação até ao termo do contrato ou do prazo que for 

estabelecido pelo Primeiro Contratante. ---------------------------- 

2.  Se, findo o prazo fixado nos termos do n.º 1, a Concessionaria 

não tiver procedido à desocupação das instalações, pagará ao Primeiro 

Contratante, enquanto nelas se mantiver, uma mensalidade calculada de 

acordo com o valor das taxas em vigor, sendo para este efeito a fração 

de um mês considerada como mês completo, sem prejuízo do Município de 

Chaves poder proceder de imediato à sua desocupação. ---------------- 

3. O espaço concessionado deverá ser aceite pelo Primeiro 

Contratante livre e desocupado de pessoas e bens e reposto à sua 

condição inicial, tendo em conta a deterioração inerente a um uso 

normal. ------------------------------------------------------------ 

Cláusula 13ª ------------------------------------------------------- 

(Transmissibilidade) ----------------------------------------------- 

1. A concessão do direito de uso privado da parcela pode ser objeto 

de atos de transmissão entre vivos e de garantia real, de arresto ou 

de penhora, desde que precedidos de autorização do concedente 

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

2. A violação do disposto no número anterior determina a nulidade 

dos atos ou contratos celebrados pela concessionária. -------------- 

Cláusula 14ª ------------------------------------------------------- 
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(Direitos do concedente) ------------------------------------------- 

O Município de Chaves reserva-se o direito de melhorar as áreas 

adjacentes ao imóvel do qual faz parte o espaço objeto de concessão, 

desde que daí não resultem para a concessionária quaisquer aumentos 

de encargos e responsabilidades abrangidas pelo presente contrato. - 

Cláusula 15ª ------------------------------------------------------- 

(Responsabilidade Civil) ------------------------------------------- 

A concessionária assume inteira responsabilidade por todos os riscos 

inerentes à realização do objeto do presente contrato e utilização do 

local concessionado, seja de que natureza for, nomeadamente os 

decorrentes do exercício da sua actividade e de realização de obras. 

Cláusula 16ª ------------------------------------------------------- 

(Omissões) --------------------------------------------------------- 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente 

contrato serão solucionadas por acordo das partes, com recurso às 

normas regulamentares e legais em vigor. --------------------------- 

Cláusula 17ª ------------------------------------------------------- 

(Foro competente) -------------------------------------------------- 

Acordam as partes em fixar como competente o Tribunal Administrativo 

e Fiscal de Mirandela para quaisquer questões que possam emergir do 

presente contrato. ------------------------------------------------- 

Cláusula 18ª ------------------------------------------------------- 

(Produção de efeitos) ---------------------------------------------- 

Este contrato entra em vigor na data da sua assinatura, considerando-

se extintos os efeitos do “Acordo de Cedência de Espaço”, outorgado 

em 16 de novembro de 1999, com a segunda contratante, anteriormente 

denominada TELECEL, Comunicações Pessoais, S.A.. -------------------- 

Este contrato é feito em duplicado, é composto por xxx folhas e um 

anexo (planta parcelar com a delimitação da área concessionada), que 

dele passa a fazer parte integrante, sendo devidamente assinado pelas 

partes depois de declararem ter lido, compreendido e aceite todas as 

suas cláusulas. ---------------------------------------------------- 

Chaves, ….de ….. de 2015. ------------------------------------------ 

O CONCEDENTE, Município de Chaves ---------------------------------- 

A CONCESSIONÁRIA, Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A. --- 

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

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

DELGADO DE 2015.11.23. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.11.23. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com o voto 

contra do Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António 

Chaves de Melo, aprovar a referida proposta consubstanciada no 

deferimento do pedido de licenciamento da operação urbanística, a 

promover pela empresa interessada, nos termos da informação técnica 

n.º 716/SCOU/2015, traduzida na ampliação da infraestrutura de suporte 

à estação base de telecomunicações 1434-Chaves-Norte – (CO) e, 

consequentemente, reconhecer o direito de uso privativo da 

correspondente parcela de terreno, para tal finalidade, tudo nos 

termos da proposta n.º 23/GNE/2015, sendo aprovada, para o efeito, a 

minuta de contrato de concessão de utilização privativa de domínio 

público, documento que aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais. Notifique-se. ------------------------------ 
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-------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

“Vota contra a aprovação da presente proposta, em virtude de 

desconhecer o impacte negativo provocado para a saúde pública e 

associado à colocação de tal equipamento. --------------------------- 

Não havendo estudo que demonstre a inexistência de tais inconvenientes 

para a saúde pública, particularmente, para os moradores da zona, não 

estão reunidos os pressupostos indispensáveis a aprovação desta 

proposta.” --------------------------------------------------------- 

 

 

2.3. PEDIDO DE REEMBOLSO. REQUERIMENTO DE SRA. RITA ADELAIDE DOS SANTOS 

RIBEIRO INFORMAÇÃO N.º 40/SA/2015. ---------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

No seguimento da exposição apresentada pela Sra. Rita Adelaide dos 

Santos Ribeiro, na qual responsabiliza o Município pelos danos 

causados na sua residência, sita na Avenida nº 5, nº 32 e 34 em Chaves, 

provocados por águas residuais. -------------------------------------  

Feitas as diligências necessárias pela Divisão responsável e após 

peritagem por parte da seguradora, foram considerados prejuízos no 

valor de 2 955,56€ (Dois mil e novecentos e cinquenta e cinco euros e 

cinquenta e seis cêntimos). ----------------------------------------- 

Como o sinistro se enquadra nas coberturas contratuais da Apólice de 

Responsabilidade Civil e dado o valor da franquia aplicada, 10% do 

valor dos prejuízos indemnizáveis, no mínimo 295,56€ (duzentos e 

noventa e cinco euros e cinquenta e seis cêntimos. ------------------ 

Tendo em conta que a Companhia de Seguros, efetuou diretamente o 

pagamento total do prejuízo à lesada, deverá o Município reembolsar a 

seguradora em 295.56€ (duzentos e noventa e cinco euros e cinquenta e 

seis cêntimos) referente ao valor da franquia contratual. ----------- 

Mais se informa, que a referida despesa dá cumprimento à LCPA, através 

do cabimento nº 2705/2015 e do compromisso nº 2806/2015. ------------ 

Chaves, 23 de Novembro de 2015. ------------------------------------ 

A assistente técnica ----------------------------------------------- 

(Em anexo respetivo processo) --------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRA. MÁRCIA SANTOS 

DE 2015.11.23. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento as normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

matéria. ----------------------------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.11.23. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.11.23. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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2.4. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA FINANCEIRA. INFORMAÇÃO 

Nº39/SC/2015. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Antecedentes e justificação ----------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no artigo 77º da Lei 

nº73/2013 de 3 de setembro, a certificação legal de contas deve ser 

efetuada por um auditor externo; ------------------------------------ 

- Considerando que, nos termos do disposto no nº1 do artigo 77º da Lei 

nº73/2013 de 3 de setembro, o auditor externo, responsável pela 

certificação legal de contas, é nomeado por deliberação do órgão 

deliberativo, sob proposta do órgão executivo, de entre revisores 

oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas; --- 

- Considerando que, em cumprimento do artigo 18º do Decreto-Lei nº 

197/99 de 8 de junho, e para os efeitos previstos nos artigos 36º e 

38º do CCP (Código dos Contratos Públicos), foi autorizada, por 

despacho do Presidente da Câmara Municipal, datado do pretérito dia 

2015.10.26, a abertura do procedimento “Ajuste Direto nº 50/SC/2015”, 

tendente à contratação de serviços de auditoria financeira;---------- 

- Considerando que, nos termos do disposto nos artigos 112º e 113º do 

CCP, foram convidadas as empresas “Rodrigo Carvalho & M. Gregório, 

SROC, Lda.”, “Virgílio Macedo, SROC, Unipessoal, Lda.” e “Esteves, 

Pinho & Associados, SROC, Lda.” para apresentarem as suas melhores 

condições contratuais para a referida prestação de serviço; --------- 

- Considerando que, por despacho do Presidente da Câmara Municipal de 

Chaves, datado do dia 16.11.2015, foi adjudicada a prestação de 

serviços em causa à empresa “Rodrigo Carvalho & M. Gregório, SROC, 

Lda.”, pelo valor de 9.000,00 (nove mil euros).---------------------- 

2. Da proposta em sentido estrito ----------------------------------- 

Assim, face ao exposto, e tendo em conta o nº 1 do artigo 77º da Lei 

nº 73/2013 de 3 de setembro, tomo a liberdade de sugerir o seguinte: 

a) Que seja aprovada, pelo Órgão Executivo Municipal, a nomeação da 

empresa “Rodrigo Carvalho & M. Gregório, SROC, Lda.” para proceder, 

nos termos do disposto no artigo 77º da Lei nº73/2013 de 3 de setembro, 

anualmente à revisão legal das contas do Município de Chaves; ------- 

b) Merecendo a presente proposta a aprovação do Executivo Municipal, 

deverá a mesma ser agendada para a próxima sessão da Assembleia 

Municipal, órgão competente à luz do aludido diploma legal, para 

aprovação e nomeação da empresa em causa.---------------------------- 

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

Chaves, 17 de novembro de 2015 -------------------------------------- 

A Coordenadora Técnica ---------------------------------------------- 

(Susana Borges)----------------------------------------------------- 

Em anexo: Relatórios ------------------------------------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRA. MÁRCIA SANTOS 

DE 2015.11.17. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento as normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

matéria. ----------------------------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.11.20. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.11.20. -------------------------------------------------------- 

À reunião de câmara. ------------------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2.5. 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 Nº41/SC/2015. -------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. 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.- 

2. 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 dezembro. ------------------------------------------- 

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

Chaves, 20 de novembro de 2015 -------------------------------------- 

A Coordenadora Técnica ---------------------------------------------- 

(Susana Borges) -----------------------------------------------------  

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

INFORMAÇÃO Nº41/SC/2015 

LISTAGEM DE COMPROMISSOS PLIRIANUAIS ASSUMIDOS AO ABRIGO DA 

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA CONCEDIDA PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

Adjudicatário 
Designação do 

contrato 

Valor 

anual 

Tipo de 

procedim

ento 

Data 

celebração/r

enovação do 

contrato 

Fim 

contrato/ren

ovação 
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LRTM – 

Laboratório 

Regional de 

Trás-os-Montes, 

Lda. 

Renovação do contrato 

de prestação de 

serviços de recolha e 

análises de água 

termal das Termas de 

Chaves, das piscinas 

e da água de consumo 

humano do Concelho de 

Chaves 

21.730,40 
Ajuste 

Direto 
17.10.2015 17.10.2016 

Plantâmega – 

Sociedade 

Comercial de 

Plantas de 

Viveiro, Lda. 

Renovação do contrato 

de manutenção e 

tratamento dos 

espaços verdes 

envolventes ao Forte 

de São Francisco 

(área de intervenção 

Polis), relvado 

existente frente ao 

Forte de S.Neutel e 

Parque Multiusos 

12.150,60 
Ajuste 

Direto 
23.09.2015 23.09.2016 

Centro de Bem 

Estar Social de 

Santo Estevão 

Prestação de serviços 

para a realização dos 

circuitos especiais 

nº23 e nº27, no âmbito 

do plano de 

transportes escolares 

para o ano letivo de 

2015/2016 

19.617,50 
Ajuste 

Direto 
17.09.2015 09.06.2016 

Ricardo Miguel 

Lopes Dias 

Prestação de serviços 

para o 

desenvolvimento das 

atividades 

desportivas do 

Município de Chaves 

3.897,00 
Ajuste 

Direto 
25.09.2015 31.08.2016 

Sara Marina 

Gundar Martins 

Anjos 

Prestação de serviços 

para o 

desenvolvimento das 

atividades 

desportivas do 

Município de Chaves 

2.337,50 
Ajuste 

Direto 
25.09.2015 31.08.2016 

Rui Jorge 

Fernandes 

Barreira 

Prestação de serviços 

para o 

desenvolvimento das 

atividades 

desportivas do 

Município de Chaves 

1.900,00 
Ajuste 

Direto 
21.09.2015 31.08.2016 

Susana Teixeira 

Gomes 

Prestação de serviços 

para o 

desenvolvimento das 

atividades 

desportivas do 

Município de Chaves 

875,00 
Ajuste 

Direto 
22.09.2015 31.08.2016 
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Pedro Miguel 

Rodrigues 

Fernandes 

Prestação de serviços 

para o 

desenvolvimento das 

atividades 

desportivas do 

Município de Chaves 

2.400,00 
Ajuste 

Direto 
23.09.2015 31.08.2016 

Cindy Gonçalves 

Rodrigues 

Prestação de serviços 

para o 

desenvolvimento das 

atividades 

desportivas do 

Município de Chaves 

2.487,50 
Ajuste 

Direto 
22.09.2015 31.08.2016 

Marlene Chaves 

Lopes 

Prestação de serviços 

para o 

desenvolvimento das 

atividades 

desportivas do 

Município de Chaves 

2.525,00 

Ajuste 

Direto 

 

23.09.2015 31.08.2016 

Associação 

Juvenil de 

Solidariedade 

Social – 

Geração 

Solidária - 

IPSS 

Prestação de serviços 

para o 

desenvolvimento de 

atividades de 

animação sócio 

educativa nos Jardins 

de Infância, no 

âmbito da componente 

de apoio à 

família/ano letivo de 

2015/2016 

59.999,00 
Concurso 

Público 
17.09.2015 09.06.2016 

Petro-

Vilarandelo 

Combustíveis 

Lubrificantes e 

Derivados, Lda. 

Fornecimento de 

gasóleo para 

aquecimento das 

escolas do 1º ciclo e 

Jardins de Infância 

do Concelho de Chaves 

– ano letivo 

2015/2016 

19.755,00 
Ajuste 

Direto 
30.10.2015 09.06.2016 

João Manuel 

Teixeira Rebelo 

Aquisição de serviços 

para a realização dos 

circuito especial 

nº17, no âmbito do 

plano de transportes 

– ano letivo 

2015/2016 

5.698,00 
Ajuste 

Direto 
17.09.2015 09.06.2016 

José António 

Barreira Dias 

Aquisição de serviços 

para a realização do 

circuito especial 

nº29, no âmbito do 

plano de transportes 

– ano letivo 

2015/2016 

7.280,00 
Ajuste 

Direto 
17.09.2015 09.06.2016 

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRA. MÁRCIA SANTOS 

DE 2015.11.23. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento as normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

matéria. ----------------------------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.11.23. ---------------------------------------------- 



                                                                F. 121 

                                                                  _____________________ 
 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.11.23. -------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

2.6. PAEL – PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL – MONITORIZAÇÃO E 

ACOMPANHAMENTO - 3º TRIMESTRE DE 2015. INFORMAÇÃO Nº58/DGF/2015. ---- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I - Enquadramento Legal: ------------------------------------------- 

a) Na sequência da aprovação, pelo órgão executivo em 24 de Setembro 

de 2012 e respetivo sancionamento pelo órgão deliberativo em sua sessão 

de 26 de Setembro de 2012, da proposta nº 90/GAPV/2012, veio a ser 

celebrado um contrato de empréstimo com o Estado Português, no valor 

total de 7.873.426,62€, no âmbito do PAEL – Programa de apoio à 

Economia Local, de acordo com as disposições previstas na Lei nº 

43/2012, de 28 de Agosto e Portaria nº 281-A/2012, de 14 de Setembro; 

b) A criação do PAEL tem por objeto a regularização do pagamento de 

dívidas dos municípios vencidas há mais de 90 dias, à data de 31 de 

março de 2012, abrangendo todos os pagamentos dos municípios, 

independentemente da sua natureza comercial ou administrativa; ----- 

c) O município promoveu a adesão ao Programa II do PAEL, o qual 

integra os municípios com pagamentos em atraso há mais de 90 dias a 

31 de março de 2012 e que não se encontravam abrangidos por um plano 

de reequilíbrio financeiro nem se encontravam em situação de 

desequilíbrio estrutural a 31 de dezembro de 2011; ----------------- 

d)  O pedido de adesão ao PAEL veio a ser acompanhado pelo 

obrigatório Plano de Ajustamento Financeiro, aprovado pela Assembleia 

Municipal sob proposta da Câmara Municipal, cuja duração é equivalente 

à duração do empréstimo, tendo contemplado um conjunto de medidas 

específicas e quantificadas tendo em vista a redução e racionalização 

de despesa corrente e de capital, a existência de regulamento de 

controlo interno, a otimização de receita própria e a intensificação 

do ajustamento municipal nos primeiros cinco anos de vigência do PAEL. 

e) Nos termos e para os efeitos previstos na al. a), do artº 12 da 

Lei nº 43/2012, de 28 de Agosto, dever-se-á promover a divulgação, 

para acompanhamento e monitorização do PAEL, à Assembleia municipal, 

trimestralmente e através de informação prestada pela Câmara 

municipal, integrando a avaliação do grau de execução dos objetivos 

previstos no plano, bem como qualquer outra informação considerada 

pertinente. -------------------------------------------------------- 

II – Acompanhamento e Execução: ------------------------------------ 

a) No cumprimento do estabelecido na al. a), do artº12, da Lei nº 

43/2012, de 28 de Agosto, é prestada a seguinte informação relativa à 

execução do PAEL: --------------------------------------------------- 

O montante global do empréstimo contratado = 7.873.426,62€ (Sete 

milhões, oitocentos e setenta e três mil, quatrocentos e vinte e seis 

euros e sessenta e dois cêntimos) veio a ser aplicado, de acordo com 

Lista de pagamentos em atraso a financiar com o empréstimo (anexa ao 

respetivo contrato), à regularização das faturas nela constante e por 

ordem decrescente de maturidade da dívida. ------------------------- 
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b) A execução das medidas implementadas pelo PAF, referentes ao 3º 

trimestre de 2015, é traduzida em quadro anexo, disponibilizado pela 

DGAL, sendo que a sua aplicação e monitorização de execução é 

equivalente à duração do empréstimo (14 anos), salientando-se os 

seguintes indicadores: ---------------------------------------------- 

Receita: ----------------------------------------------------------- 

 

 

Total da Receita prevista no PAF para o 3º T de 2015 = 6.555.015,50€ 

 

Total da Receita executada no 3º T de 2015 = 7.476.608,96€ 

 

Verifica-se um acréscimo de 14,06%, face ao previsto, para o 3º T de 

2015 

 As receitas correntes totalizaram 6.211.928,77€, superiores em 

1.903.108,94€, face aos valores previstos no PAF – Plano de Ajustamento 

financeiro aprovado, destacando-se a rubrica “venda de bens e serviços 

correntes” que traduz uma execução de 1.485.565,28€, superior em 

1.390.985,01€, face ao previsto. ----------------------------------- 

 As receitas de capital atingiram 1.259.309,81€, inferiores em 

983.860,87€, face ao valor previsto no PAF, para o 3º T de 2015, 

verificando-se um acréscimo em “venda de bens de investimento”, em 

200.341,25€, face ao previsto, sendo que em “transferências de 

capital” denota-se um decréscimo de 1.318.732,88€. ----------------- 

Despesa: ----------------------------------------------------------- 

 

Total da Despesa prevista no PAF para o 3º T de 2015 = 6.874.796,64€ 

 

Total da Despesa executada no 3º T de 2015 = 7.403.004,02€ 

 

Verifica-se um acréscimo de 7,7%, face ao previsto, para o 3º T de 

2015 

 As despesas correntes totalizam 4.636.714,90€, superiores em 

1.479.796,32€, face ao previsto, destacando-se as “despesas com 

pessoal”, com uma execução de 2.029.237,63€, superiores em 

129.739,94€, face ao previsto no PAF, para o 3º trimestre de 2015 e 

“aquisição de bens e serviços”, com uma execução superior em 

974.363,16€, face ao previsto para este 3º trimestre e, ainda, 

“transferências correntes”, com uma execução superior em 9.681,45€, 

face ao previsto. -------------------------------------------------- 

 As despesas de capital totalizam 2.766.289,24€, inferiores em 

951.588,94€, face ao previsto no PAF para o 3º Trimestre de 2015. Aqui 

destaca-se, pelo decréscimo verificado, a rubrica “aquisição de bens 

de capital”, com uma execução de 1.155.742,52€, inferior em 

1.488.054,51€ e “transferências de capital”, com uma execução de 

21.468,00€, inferior em 129.112,60€, face ao previsto no PAF para o 

3º Trimestre de 2015. ----------------------------------------------- 

Pelo quadro apresentado verifica-se, em termos globais, o registo, no 

trimestre em apreciação, de um acréscimo da receita total face à 

despesa total prevista, em 393.386,09€, resultado este que traduz uma 

superação das previsões para tal período. -------------------------- 

c) No cumprimento do aludido artº 12º, dever-se-á dar conhecimento 

à Assembleia Municipal, do teor da presente informação, a título de 

monitorização e acompanhamento, sob proposta do órgão executivo. ---- 

Chaves, 11 de novembro de 2015 -------------------------------------- 
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A Chefe de Divisão de Gestão Financeira ----------------------------- 

(Márcia Raquel Santos, Dra.) ---------------------------------------- 

Anexos: quadro 1 ---------------------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.11.20. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.11.20. -------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

2.7. CONCURSO PÚBLICO PARA CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE 

DESTINADO À CONCEÇÃO, CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM 

”PARQUE DESPORTIVO”, EM FORTES, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA 

CRUZ/TRINDADE E SANJURGE, CONCELHO DE CHAVES. PROPOSTA Nª 

128/GAP/2015. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

1. A CHAVESPOLIS – Sociedade para o Desenvolvimento do Programa Polis 

em Chaves, S.A., atualmente em liquidação, obteve de Sua Excelência o 

Ministro do Ambiente, do Território e do Desenvolvimento Urbano, 

conforme despacho 6789/2007, de 2 de Março, publicado no Diário da 

República, II Série, n.º 70, de 10 de Abril do mesmo ano, a declaração 

de utilidade pública, com caráter de urgência, da expropriação dos 

bens e direitos das parcelas de terreno, necessárias à execução da 

obra “Parque Multiusos de Santa Cruz”. ------------------------------ 

2. Mediante expropriação amigável (autos de expropriação) ou 

expropriação litigiosa, com posse administrativa e adjudicação 

judicial das parcelas, a beneficiária da expropriação ChavesPolis, 

S.A., adquiriu a legitimidade para proceder à realização das obras 

inerentes ao respetivo projeto da empreitada “Parque Multiusos de 

Santa Cruz”, cuja receção provisória ocorreu em 11 de setembro de 

2008. -------------------------------------------------------------- 

3. Este Município, na qualidade de accionista, assumiu o ativo e o 

passivo, incluindo o superveniente, da dita sociedade “ChavesPolis”, 

na sequência do projeto de partilha regularmente aprovado pelos 

acionistas, por deliberação de 3/09/2010, em respetiva assembleia 

geral, em vista à dissolução e liquidação da sociedade. ------------- 

4. O sancionamento de todo o processo administrativo de dissolução e 

liquidação da sociedade, nos termos acordados pelos respetivos 

acionistas, foi aprovado em reuniões do executivo camarário de 02 de 

maio e 08 de agosto de 2011, e devidamente sancionado pela Assembleia 

Municipal em sua sessão ordinária de 28 de setembro de 2011, sendo 

certo que ainda não se encontra concluído. -------------------------- 

5. A conceção multifacetada do aludido projeto permitiu que a sua 

destinação inicial tenha vindo a sofrer evoluções, tendo o executivo 

camarário em 10 de dezembro de 2012, aprovado, para o local, um estudo 

preliminar para um complexo de campos de ténis, elaborado pelo Gabinete 

de Projetos da autarquia, o qual deu origem ao respetivo projeto de 

execução. ---------------------------------------------------------- 

II – JUSTIFICAÇÃO --------------------------------------------------- 
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1. Na área física ocupada pelo “Parque Multiusos de Santa Cruz” existe 

uma área denominada “terreiro”, que incidiu sobre quatro parcelas de 

terreno expropriadas pela ChavesPolis e uma parcela de terreno 

propriedade do Município, que poderá ser aproveitada, mediante a 

potencialização da conceção multifacetada do projeto do “Parque 

Multiusos”, para a construção de novas infraestruturas desportivas, 

designadamente para a prática de “futebol de 11”, modalidade 

desportiva que, nesta região e em especial neste concelho, continua a 

dominar em número de praticantes e espetadores e carece de 

infraestruturas, tecnicamente adequadas, para o efeito. ------------- 

2. A construção de uma infraestrutura desportiva desta natureza visa 

colmatar a carência de um equipamento indispensável, com padrões de 

qualidade, onde as diversas camadas etárias possam praticar desporto, 

quer no âmbito da formação e competição, quer no âmbito do lazer, com 

níveis de conforto e qualidade consideráveis, podendo rentabilizar-se 

economicamente o equipamento. --------------------------------------- 

3. Ora, a conceção e a construção de infrestruturas e equipamentos 

destinados à prática desportiva e ao lazer, requerem um investimento 

inicial bastante significativo, acrescido, ainda, dos custos 

associados à sua exploração e manutenção, sendo certo que a “indústria 

do futebol” e a dimensão do empreendimento, ora, em causa, é 

susceptível de cativar investimento privado, com a mais valia inerente 

à experiência dos agentes económicos privados no que se refere ao 

modelo de gestão e à sua, necessária, sustentabilidade económica. --- 

4. Dando continuidade à estratégia que tem vindo a ser adotada pelo 

executivo, para outros empreendimentos, deverá ser lançado um 

procedimento concursal para a constituição de direito de superfície, 

até um prazo máximo de cinquenta anos de duração, destinado à 

concepção, construção, exploração e manutenção de um “Parque 

Desportivo”, na parcela de terreno designada por “terreiro” no “Parque 

Multiusos de Santa Cruz”, localizada a nordeste do “ Estádio 

Municipal”, com a área de 24 905,00m2, projetando-se nas seguintes 

parcelas do “Multiusos”: -------------------------------------------- 

 Parcela 02, inscrita na matriz predial rústica da Freguesia de 

Santa Cruz/Trindade sob o artigo 58º e não descrita na Conservatória 

do Registo Predial; ------------------------------------------------- 

 Parcela 03, descrita na freguesia de Santa Cruz/Trindade sob o nº 

465/20081020; ------------------------------------------------------ 

 Parcela 04, descrita na freguesia de santa Cruz/Trindade sob o nº 

229/20070925; ------------------------------------------------------ 

 Parcela 05, descrita na freguesia de Santa Maria Maior sob o nº 

1105/20081020; e ---------------------------------------------------- 

  Prédio urbano, inscrito provisoriamente na matriz predial da 

freguesia de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge sob o artigo P2431, todos 

sitos em Fortes-Rua General Luís Pimentel Pinto, União das freguesias 

de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge, concelho de Chaves. -------------- 

5. A escolha da localização para a infraestrutura desportiva em 

causa, assenta no carater multifacetado do projeto do “Parque 

Multiusos”, o qual permite a compatibilização de diversas actividades, 

numa área que se encontra subaproveitada, não decorrendo, assim, 

mediante a constituição de direito de superfície, a favor de agentes 

económicos privados, quaisquer encargos financeiros para o Município, 

constituindo, pelo contrário, tal iniciativa, um meio, legalmente, 
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admissível de rentabilização do património municipal5, quer mediante 

a arrecadação de receita, quer mediante o reforço da coesão da área 

territorial já ocupada com instalações desportivas, na zona conhecida 

por Fortes. --------------------------------------------------------- 

6. 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 a construção do “Parque 

Desportivo”, prevendo os seguintes equipamentos mínimos: ------------ 

   Terreno de jogo - Dois campos de futebol de 11, sendo um 

revestido a relvado natural, com as dimensões mínimas para a realização 

de jogos oficiais (100m de comprimento x 64m de largura) e outro 

revestido a relva sintética, com as dimensões mínimas previstas nas 

“Leis de Jogo da Federação Portuguesa de Futebol” (90m de comprimento 

x 45m de largura); -------------------------------------------------- 

 Bancadas destinadas ao público das práticas desportivas; ------- 

 Vestiários/Balneários (destinados aos praticantes, treinadores e 

monitores, bem como juízes árbitros e demais intervenientes); e ----- 

III - CONDIÇÕES DE ADJUDICAÇÃO -------------------------------------- 

1. A adjudicação da constituição do direito de superfície destinado à 

concepção, construção, exploração e manutenção do “Parque Desportivo 

de Santa Cruz”, deverá ter como critério a proposta economicamente 

mais vantajosa, tendo como fatores de apreciação: ------------------- 

 Montante do investimento proposto para a construção e 

desenvolvimento do “Parque Desportivo”, ponderado com 55%; ---------- 

 Qualidade do plano de desenvolvimento desportivo a concretizar no 

equipamento, ponderado com 25%; ------------------------------------- 

 Prazo de execução do ”Parque Desportivo”, incluindo a beneficiação 

do acesso, ponderado com 15%; --------------------------------------- 

 Valor da renda devida pela constituição do direito de superfície, 

ponderado com 5%. --------------------------------------------------- 

2. A titulação do direito de superfície, nos termos dos Artigos 1525º 

e seguintes do Código Civil, será efectuada, numa primeira fase, 

mediante celebração de contrato-promessa, e, numa segunda fase, 

mediante a formalização do contrato prometido – escritura de 

constituição do direito de superfície e respectiva inscrição no 

registo predial -, a qual será formalizada logo que seja concluído o 

procedimento de partilha, entre o Estado Português e o Município de 

Chaves, únicos accionistas da sociedade “ChavesPolis, S.A.” e tendo 

por objeto a transmissão global do património daquela sociedade para 

o Município. -------------------------------------------------------- 

IV – PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ------------------------------------ 

Em coerência com as razões de facto e de direito 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 línea 

i) do nº1, do Artigo 25º, todos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

                                                           
5 Refira-se que o património da sociedade “ChavesPolis, S.A.” se 

encontra sob administração do Município de Chaves, acionista daquela 

sociedade, e que no âmbito do projeto da partilha, aprovado pelos 

respetivos órgãos competentes, irá passar para a esfera patrimonial 

deste Município, logo que se encontrem reunidos os pressupostos 

jurídico-administrativos indispensáveis à formalização da partilha e 

extinção daquela sociedade, actualmente em liquidação, com o 

subsequente registo a favor da autarquia. --------------------------- 
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tomo a liberdade de sugerir ao executivo camarário a aprovação da 

seguinte proposta: -------------------------------------------------- 

a) Que seja autorizada a constituição de direito de superfície, nos 

termos do Artigo 1525º do Código Civil, pelo prazo máximo de cinquenta 

anos, destinado à conceção, construção, exploração e manutenção de um 

“Parque Desportivo”, sobre a parcela de terreno, situada em Fortes-

Rua General Luís Pimentel Pinto, na União das freguesias de Santa 

Cruz/Trindade e Sanjurge, concelho de Chaves, constituída pelos 

prédios rústicos correspondentes às parcelas do “Parque Multiusos” 

identificadas como Parcela 02, inscrita na matriz predial da Freguesia 

de Santa Cruz/Trindade sob o artigo 58º e não descrita na Conservatória 

do Registo Predial; Parcela 03, descrita na freguesia de Santa 

Cruz/Trindade sob o nº 465/20081020; Parcela 04, descrita na freguesia 

de Santa Cruz/Trindade sob o nº 229/20070925; Parcela 05, descrita na 

freguesia de Santa Maria Maior sob o nº 1105/20081020 e pelo prédio 

urbano, inscrito provisoriamente na matriz predial da freguesia de 

Santa Cruz/Trindade e Sanjurge sob o artigo P2431º, e não descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Chaves: ------------------------- 

Parcela A - com a área de 24 905,00m2, a confrontar a norte com “Parque 

Multiusos”, a sul, nascente e poente com domínio público; ----------- 

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 respetivo procedimento concursal, para adjudicação do direito de 

superfície, destinado à concepção, construção, exploração e manutenção 

do “Parque Desportivo de Santa Cruz”, União das Freguesias de Santa 

Cruz/Trindade e Sanjurge, Concelho de Chaves, com a seguinte 

constituição: ------------------------------------------------------ 

Presidente: Dr. Marcelo Delgado ------------------------------------ 

1º Vogal Efectivo: Engº João Geraldes ------------------------------ 

2º Vogal Efectivo: Engº Carlos França ------------------------------ 

Vogais suplentes: Arqtº Luís Santos e Dr. Maciel Duque ------------- 

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

d) Caso seja autorizada a constituição do direito de superfície sobre 

a parcela do prédio supra identificado, 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, 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. ---------------------------------------- 

Chaves, 20 de novembro 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. ------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 

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

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

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

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

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

“Vota favoravelmente a aprovação desta proposta, porque o espaço 

físico, em causa, está destinado ao abandono, sendo uma vergonha os 

milhões que ali se gastaram para estar tudo, lamentavelmente, 

destruído. ---------------------------------------------------------  

 

 

XII 

DIVERSOS 

 

 

1. ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DA FEIRA SEMANAL PARA RESERVAR ÁREAS DE 

SEGURANÇA À REALIZAÇÃO DOS JOGOS DO GRUPO DESPORTIVO DE CHAVES. - 

INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE SUSTENTABILIDADE E COMPETITIVIDADE, DO CHEFE 

DE DIVISÃO ARQ.RODRIGO MOREIRA, DE 15.11.2015. ---------------------- 

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 pretende apresentar hipóteses alternativas para 

convivência da realização da Feira Semanal com as normas de segurança 

inerentes à realização de jogos oficiais do Grupo Desportivo de Chaves, 

previstos no calendário oficial da Liga Portuguesa de Futebol para a 

presente época 2015-2016, concretamente para os jogos a serem 

realizados no estádio municipal, às quartas-feiras, nos dias 25 

Novembro e 2 e 9 de Dezembro. --------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO ------------------------------------------------- 

2.1- Das condições da Feira ----------------------------------------- 

2.1.1. A feira semanal rege-se pelo “ Regulamento de Exercício de 

atividade de comércio a retalho não sedentária exercida por feirantes 

e vendedores ambulantes” aprovado pela Assembleia Municipal, em sua 

sessão ordinária de 11 de setembro de 2013. ------------------------- 

2.1.2. Tal regulamento define e regula o funcionamento das feiras do 

concelho de Chaves, nomeadamente as condições de admissão dos 

feirantes, os seus direitos e obrigações, os critérios de atribuição 

dos espaços de venda, as normas de funcionamento e o horário de 

funcionamento das feiras, bem como as condições para o exercício da 

venda ambulante, nomeadamente a indicação das zonas e locais 

autorizados ao seu exercício, os horários e as condições de ocupação 

do espaço, colocação dos equipamentos e exposição dos produtos. ----- 

2.1.3. O Artigo 18.º do referido regulamento, define as regras de 

funcionamento da feira nos seguintes termos:------------------------- 

1. Compete ao presidente da Câmara Municipal ou ao Vereador responsável 

pela respetiva área de intervenção municipal, emitir ordens e 

instruções necessárias e convenientes ao bom funcionamento das feiras 

promovidas pelo Município de Chaves. -------------------------------- 

2. A direção técnica é da competência da unidade orgânica do município 

com atribuições nessa matéria, coadjuvado pelo trabalhador a designar 

pelo presidente da Câmara Municipal. -------------------------------- 

3. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, as feiras semanais do 

município de Chaves realizar-se-ão: --------------------------------- 

a) Em Chaves, às quartas-feiras; ------------------------------------ 

b) Em Vidago, às quintas-feiras. ------------------------------------ 
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4. Nos casos, porém, em que o dia designado, respetivamente, para as 

feiras de Chaves e de Vidago coincida com feriado, aquelas realizar-

se-ão nos seguintes dias: ------------------------------------------- 

a) No caso em que o dia designado para a feira de Chaves coincida com 

feriado, esta realizar-se-á no dia útil imediatamente anterior; ----- 

b) No caso em que o dia designado para a feira de Vidago coincida com 

feriado, esta realizar-se-á no dia útil seguinte. ------------------- 

5. A feira semanal começa a funcionar às 7 horas e não poderá 

ultrapassar as 15 horas do mesmo dia. -------------------------------

. A suspensão temporária da realização da feira não afeta o direito 

de ocupação do espaço de venda e não confere aos feirantes o direito 

a qualquer indemnização por prejuízos decorrentes do não exercício da 

sua atividade na feira, havendo no entanto, lugar à devolução 

proporcional da taxa mensal paga previamente.------------------------ 

7. A suspensão será devidamente publicitada, com dez dias úteis de 

antecedência, salvo em situações imprevisíveis, através de edital. -- 

2.1.4. Segundo o nº 1 do Artigo 22.º (Levantamento dos lugares de 

terrado), os feirantes deverão dar início ao levantamento do respetivo 

material e equipamento imediatamente após o encerramento da feira, 

devendo o mesmo estar concluído até às 15h30 desse dia e segundo o nº 

2 do mesmo artigo, antes de abandonarem o recinto, os feirantes devem 

promover a limpeza dos espaços correspondentes aos lugares de terrado 

que lhes tenham sido atribuídos. ------------------------------------ 

2.2. Da realização dos jogos --------------------------------------- 

2.2.1. No que respeita ao perímetro de segurança dos estádios, com 

implicação direta com a realização da feira, extrai-se do Regulamento 

das Competições Organizadas pela Liga Portuguesa de Futebol 

Profissional, designadamente do Artigo 26.º(Deveres genéricos dos 

clubes), as seguintes notas: ---------------------------------------- 

Segundo o nº 1, Compete aos clubes, na condição de visitados ou 

considerados como tal, assegurar a manutenção da ordem e disciplina 

dentro dos seus recintos desportivos e no anel ou perímetro de 

segurança, antes, durante e após os jogos neles realizados, mediante 

policiamento e vigilância adequados, tendo em conta que os jogos 

deverão decorrer de acordo com ambiente de correcção e lealdade 

exigível de qualquer manifestação desportiva.----------------------- 

Segundo o nº 4, O clube visitado ou considerado como tal deve antes, 

durante e após o jogo prestar aos representantes da Liga, da Federação 

Portuguesa de Futebol e dos clubes, aos árbitros e árbitros 

assistentes, seus observadores, delegados, jogadores, técnicos e 

funcionários da equipa visitante todo o auxílio e protecção que se 

mostrem necessários. ------------------------------------------------ 

Segundo o nº 5, Para efeito do disposto no número anterior o clube 

visitado deve adoptar as seguintes medidas: ------------------------- 

a) assegurar uma área de estacionamento destinada à equipa de 

arbitragem, equipa técnica e jogadores do clube visitante próxima dos 

locais de acesso aos respectivos vestiários e balneários; ----------- 

b) assegurar uma área de estacionamento destinada aos dirigentes e 

funcionários do clube visitante, portadores das respectivas 

credenciais e cartões de identificação nos termos regulamentares, 

próxima dos respectivos locais de acesso ao estádio; ---------------- 

c) assegurar a protecção no acesso, entrada e saída no terreno de jogo 

aos jogadores, equipa técnica e equipa de arbitragem no início, no 

intervalo e final do jogo. ------------------------------------------ 

2.2.2. Concomitantemente, deduz-se do nº 1 do artigo 31º ( Directores 

de campo, de segurança e de imprensa) que as condições de segurança 
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da envolvente do recinto de jogo devem estar reunidas nas duas horas 

antes do início do jogo. -------------------------------------------- 

2.3. Das questões de conflito das duas atividades (jogos do Grupo 

Desportivo de Chaves e realização da feira semanal das quartas-feiras) 

2.3.1. Como é sabido, a feira semanal realiza-se à quarta-feira de 

manhã, desde as 7 horas até às 15 horas, ocupando a envolvente do 

estádio dos lados nascente, sul e poente, bem como a avenida do 

estádio, desde a rotunda do mercado municipal até ao entroncamento da 

referida avenida com a avenida do Tâmega. --------------------------- 

2.3.2. Como é sabido também, segundo o que se encontra estabelecido 

no calendário oficial da Liga Portuguesa de Futebol, para a presente 

época 2015-2016, apenas estão previstos três jogos, a serem realizados 

no estádio municipal, às quartas-feiras, com início às 15 horas, os 

quais estão agendados para os dias 25 Novembro e 2 e 9 de Dezembro.— 

2.3.3. Como as regras de segurança associadas à realização destes 

jogos oficiais determinam que a envolvente dos estádios devem reunir 

as condições adequadas duas horas antes da realização dos referidos 

jogos, significa que a realização da feira, em tais dias, das 13 às 

15 horas é incompatível com as mencionadas regras de segurança. ----- 

2.4. Cenários alternativos para resolução da incompatibilidade das 

atividades da feira com as regras de segurança dos jogos ------------ 

2.4.1. Ponderadas as condições de segurança exigidas e os impactos no 

funcionamento da feira, as formas e os espaços alternativos para 

compatibilização dos dois usos em causa, os serviços apresentam três 

hipóteses, hierarquizadas em função do que se pressupõe ser mais viável 

em termos de tempo, de proporcionalidade dos impactos e de aceitação 

das partes envolvidas: ----------------------------------------------  

1ª Hipótese: -------------------------------------------------------- 

Manter o lugar da feira com a redução do seu horário, passando a mesma 

a decorrer entre as 7 e as 12:30 horas, com desmobilização e limpeza 

total da envolvente do estádio até às 13 horas. --------------------- 

2ª Hipótese: -------------------------------------------------------- 

Deslocalizar a feira para a Av. Heróis de Chaves, a ocupar o quadro 

faixas, implicando o encerramento do trânsito nos dois sentidos, entre 

as 7 e as 15 horas das quartas-feiras. ----------------------------- 

3º Hipótese: -------------------------------------------------------- 

Deslocalizar definitivamente a feira para o Parque Multiusos, mantendo 

o horário atual das 7 e as 15 horas das quartas-feiras. ------------- 

3. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

3.1. Considerando que o próximo jogo do Grupo Desportivo de Chaves, a 

realizar-se à quarta-feira, é já no dia 25 do corrente mês de novembro. 

3.2. Considerando que a decisão a tomar tem que ocorrer antes da 

próxima quarta-feira, uma vez que os feirantes terão que ser avisados 

das alterações a implementar para o referido dia 25 de novembro.---- 

3.3. Considerando que uma deslocalização global da feira, conforme 

previsto na 2ª e 3ª hipótese, implicará um conjunto de procedimentos 

técnico-administrativos que não são realizáveis, de forma a se poderem 

concretizar até ao dia 25 do corrente mês, nem proporcionais face aos 

poucos dias, por época, em que existem jogos no estádio às quartas-

feiras. ------------------------------------------------------------ 

3.4. Considerando que os serviços admitem poder ser aceite e viável, 

mediante aviso prévio dos feirantes e do público em geral, alterar o 

horário de funcionamento da feira, nos dias acima referidos (25 de 

novembro e 2 e 9 de dezembro) de forma a que a mesma ocorra entre as 

7 e as 12:30 horas e se desmobilize, por completo, toda a logística 

da feira até às 13 horas. ------------------------------------------- 
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3.5. Considerando que a presente proposta de alteração do horário de 

funcionamento da feira semana, ainda que transitória, é competência 

do órgão executivo. ------------------------------------------------- 

3.6. Considerando, contudo, que não é possível convocar, para o efeito, 

uma reunião extraordinária do referido órgão, de forma a ser tomada 

deliberação em tempo útil de se comunicar aos feirantes, já na próxima 

quarta-feira, dia 18 do corrente mês de novembro. ------------------- 

3.7. Considerando que a urgência associada à tomada de decisão, pelas 

razões expostas, combinadas com a necessidade de se garantirem as 

condições necessárias à realização do próximo jogo do GDC, a ter lugar 

no dia 25 de novembro, às 15 horas, impõe que seja o Senhor Presidente 

a tomar a decisão por despacho, sujeito a ratificação pelo executivo 

municipal na imediata reunião de câmara, agendada para dia 27 do 

corrente mês de novembro. ------------------------------------------- 

3.8. Face ao exposto, pelas razões referidas e para os fins 

mencionados, tendo em conta a urgência da toma de decisão sobre a 

matéria em causa, propõe-se ao Senhor Presidente que adote decisão no 

seguinte sentido: --------------------------------------------------- 

(i) Decidir propor aos feirantes a alteração do horário de 

funcionamento da feira nos dias 25 de novembro e 2 e 9 de dezembro, 

para que a mesma ocorra entre as 7 e as 12:30 horas e se desmobilize, 

por completo, toda a logística da feira até às 13 horas. ------------ 

(ii) Aprovar a minuta da circular informativa a entregar a todos os 

feirantes na próxima quarta-feira (dia 18), que segue em anexo, pela 

qual são avisados da alteração dos horários nos dias indicados; ----- 

(iii) Agendar o presente assunto para a próxima reunião de Câmara para 

que o órgão executivo ratifique a decisão praticada por despacho sobre 

a presente proposta. ------------------------------------------------ 

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

DELGADO DE 2015.11.16. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.11.20. -------------------------------------------------------- 

Autorizo. À reunião de câmara para ratificação. --------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara datado do pretérito dia 

20.11.2015. -------------------------------------------------------- 

 

 

2. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE PECUÁRIA NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO, COM CARÁCTER 

EXTRAORDINÁRIO, DO REGIME EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ECONÓMICAS (RERAE), DE ACORDO COM O EXPRESSO NA ALÍNEA A) DO N.º 4 DO 

ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO. REQUERENTE: 

ROSALINA CONCEIÇÃO ALVES. MORADA: ESTRADA DAS ANTAS – LUGAR DO RONCAL 

N.º 35 | OUTEIRO SECO - 5400-673 OUTEIRO SECO - PROCESSO N.º 702/15 | 

REQUERIMENTO N.º 1812/15. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 88/2015 ------------ 

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 relacionado com o pedido 

de certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal da regularização da atividade pecuária do processo 

acima identificado, formulado com base no regime excecional de 
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regularização das atividades económicas (RERAE), de acordo com o 

expresso na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro. ----------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA -------------------------------- 
2.1. Em virtude da publicação do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 
novembro, e da Portaria n.º 68/2015, de 9 de março6, encontra-se a 

decorrer, até ao dia 2 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de 

Regularização das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluem 

as atividades pecuárias. -------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrange três 
tipos de situações: ------------------------------------------------- 

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 
ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja 

alteração e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, a requerente deverá submeter o seu pedido 

de regularização à Direção Regional da Agricultura e Pescas do Norte 

(DRAPN), entidade coordenadora do processo de licenciamento da 

atividade pecuária. ------------------------------------------------- 

2.4. Segundo estabelecido no n.º 4 do artigo 5.º do referido diploma, 

na parte respeitante à desconformidade da localização com os 

instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares, 

servidão administrativa ou restrição de utilidade pública, o pedido 

de regularização deve ser instruído com os elementos estabelecidos nas 

alíneas de a) a g) desse mesmo número. ------------------------------ 

2.5. O elemento referido na alínea a) é a deliberação fundamentada 

de reconhecimento do interesse público municipal na regularização do 

estabelecimento ou instalação, emitida pela assembleia municipal, sob 

proposta da câmara municipal. --------------------------------------- 

2.6. Segundo o n.º 5 do mesmo artigo, o pedido deve ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilite a ponderação dos 

interesses económicos, sociais e ambientais em presença, os quais se 

encontram enunciados desde a alínea a) à p) do referido número. ----- 

2.7. Para fundamentação do parecer técnico que deve instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliam o processo nos seguintes âmbitos: ------------------ 

(i) No âmbito social (n.º de postos de trabalho já criados e 

eventuais estratégias a implementar para a criação ou qualificação de 

emprego direto local, relevância local, prémios, louvores e outros); 

(ii) No âmbito económico (valor de produção de bens e serviços da 

atividade económica desenvolvida na exploração pecuária; produtos 

produzidos; faturação associada à atividade pecuária dos últimos dois 

anos; impactos em atividades conexas, a montante ou a jusante). ----- 

2.8. Para o efeito o requerimento deverá ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

                                                           
6 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos de 

regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do artigo 1.º, do DL n.º 165/2014. -------------- 
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h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que a requerente considere relevantes para a fundamentação do pedido.- 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de 

reconhecimento do Interesse Público Municipal pela Assembleia 

Municipal, constitui-se assim, como um pré-procedimento em todo o 

processo de regularização extraordinária, a submeter à entidade 

coordenadora. ------------------------------------------------------ 

2.10. O RERAE aplicado ao setor pecuário tem ainda enquadramento legal 
no Decreto-Lei n.º 81/20137, de 14 de junho e nas portarias 

regulamentares conexas ao Novo Regime das Atividades Pecuárias 

(NREAP).  ----------------------------------------------------------- 

3. ANÁLISE DO PEDIDO ------------------------------------------------ 
3.1. IDENTIFICAÇÃO ------------------------------------------------- 
O requerimento apresentado consubstancia o pedido de emissão de 

certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal na regularização da atividade pecuária que a 

requerente possui no lugar do Roncal, freguesia de Outeiro Seco, por 

não dispor de título válido de exercício de atividade, apresentando 

situação de desconformidade com os instrumentos de gestão territorial 

vinculativos dos particulares. -------------------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO ----------------------------------------------------- 
3.2.1. A requerente apresenta todos os documentos solicitados para 

a instrução do processo, designadamente: ---------------------------- 

a) Identificação da requerente; ------------------------------- 

b) Identificação da exploração pecuária; ---------------------- 

c) Título de registo da exploração, emitido pela DRAPN; ------- 

d) Alvará de licença de utilização, emitido pela Câmara Municipal 

em 5-12-2001, respeitante a armazém agrícola; ----------------------- 

e) Alvará de licença de obras particulares, emitido pela Câmara 

Municipal em 27-03-1995, respeitante a construção de armazém agrícola; 

f) Certidão de teor matricial, emitida pela Direção Geral dos 

Impostos, contendo a identificação do prédio abrangido pela exploração 

agrícola; ---------------------------------------------------------- 

g) Documento relativo à identificação eletrónica dos animais – 

Sistema Nacional de Informação e Registo Animal; -------------------- 

h) Declaração de produtor, emitida pela DRAPN, a identificar o 

produtor do núcleo de exploração pecuária; -------------------------- 

i) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação 

Parcelar (SIP), à escala 1:2.000, com a delimitação da área da 

exploração; -------------------------------------------------------- 

j) Extrato da planta de ordenamento, à escala 1:10.000; ------- 

k) Extrato da planta de localização, à escala 1:25.000; ------- 

l) N.º de postos de trabalho – 1 efetivo e dois sazonais; ----- 

m) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestado 

através de memória descritiva (aprovada pela DRAPN em 2013); -------- 

n) Documento do IFAP, contendo a caracterização da exploração 

agrícola; ---------------------------------------------------------- 

                                                           
7 NREAP ------------------------------------------------------------- 

Aprova o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP), vindo 

substituir o Decreto-Lei n.º 214/2008 e posteriores alterações que 

estabelecia o regime do exercício da atividade pecuária (REAP), nas 

explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamentos, bem como 

o regime a aplicar às atividades de gestão, por valorização ou 

eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações ou em 

unidades autónomas. ------------------------------------------------- 
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o) Documento do IFAP, relativo à identificação do beneficiário 

de subsídio; -------------------------------------------------------- 

p) Formulário preenchido pela requerente, respeitante ao 

exercício da atividade pecuária, instruído na DRAPN, em 2013. ------- 

3.3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

EM VIGOR ------------------------------------------------------------ 

3.3.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 34 B do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pela requerente, 

e identificada no sistema de identificação parcelar (SIP), com o n.º 

2575342278002, situa-se maioritariamente em espaços da Classe 2 

(Espaços Industriais) e a parcela restante em espaços da Classe 4 

(Espaços Agrícolas e Florestais), na Categoria 4.3 (Espaços Agro-

Florestais), Sub-Categoria 4.3 A (Espaços Agro-Florestais Comuns). -- 

3.3.2. Sobre as parcelas de terreno, não impende qualquer servidão 

ou restrição de utilidade pública. ---------------------------------- 

3.3.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

estábulo, é de referir que a mesma desrespeita o disposto nas alíneas 

a), b) e c) do n.º 2 do artigo 36.º8 do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal (RPDM). --------------------------------------------------- 

3.4. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO --------------------------------------- 

3.4.1. A exploração da requerente encontra-se em exercício desde 

o ano de 1999, com o Número de Registo de Exploração 7023721, 

enquadrada em termos de NREAP, numa Classe 2, com capacidade máxima 

de 35 CN, e atualmente com 32 CN de ovinos/caprinos em regime extensivo 

e equídeo de trabalho. ---------------------------------------------- 

3.4.2. A área total da exploração da requerente ronda os 22,71ha, 

com a maioria das parcelas a serem exploradas por cedência. --------- 

3.4.3. As instalações são localizadas na parcela com o n.º 

2575342278002, com uma área total de 0,78ha, tendo as instalações área 

de 488,85m2. -------------------------------------------------------- 

                                                           
8 Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves ------------------ 

Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ------------------ 

2) Instalações agro-pecuárias - A edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para a criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local. ------ 

b) A sua localização e implantação serão tais que garantem um 

afastamento mínimo de 200 m às linhas limites dos aglomerados - classe 

de espaços urbanos e urbanizáveis – e a quaisquer outras edificações 

existentes, licenciadas, ou previstas em projecto de ordenamento 

urbanístico ou operações de loteamento urbano plenamente eficazes, 

exceto em relação àquelas que se destinem exclusivamente a actividades 

agro-pecuárias. ---------------------------------------------------- 

c) As parcelas onde se localizarem deverão possuir uma dimensão tal 

que a distância entre o perímetro exterior destas edificações e as 

extremas da mesma parcela nunca seja inferior a 10 m. ---------------    
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3.4.4. A requerente não apresenta qualquer valor de produção de 

bens e serviços da atividade económica desenvolvida na exploração, nem 

faturação associada. ------------------------------------------------ 

3.4.5. Declaro o Senhor Presidente da Junta de freguesia de Outeiro 

Seco que esta exploração é fundamental para a sobrevivência do agregado 

familiar, sendo o trabalho assegurado pela detentora, irmão e filho, 

que se dedicam exclusivamente à atividade agropecuária. ------------- 

3.4.6. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. -------------------------------------------------------- 

3.4.7. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para a requerente. ----------------------------------- 

4. PARECER SOBRE O PEDIDO EM CONCRETO ------------------------------- 
4.1. Considerando que o RERAE cria uma oportunidade para que as 

entidades competentes avaliem a possibilidade de regularização de um 

conjunto significativo de unidades produtivas que: ------------------ 

(i) Não disponham de título de exploração ou de exercício válido 

face às condições atuais da atividade, designadamente por motivo de 

desconformidade com os planos de ordenamento do território vigentes 

ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública; 

(ii) Dispondo de título válido de exploração ou de exercício, estão 

impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação; ------------------------------------ 

4.2. Considerando que as zonas rurais se caracterizam por condições 
naturais e estruturais que, na maioria dos casos, lhes conferem o 

estatuto de zonas desfavorecidas e que neste âmbito torna-se 

imperativo manter as atividades instaladas, utilizando uma estratégia 

integrada de resolução dos problemas locais, com vista à melhoria da 

qualidade de vida desses territórios; ------------------------------- 

4.3. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações finda a 2 de janeiro de 2016, e que a 

instrução do processo junto da entidade coordenadora deve ser 

obrigatoriamente formalizada com a apresentação da certidão 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária; ------------------- 

4.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização ou 
o licenciamento das alterações pretendidas inviabiliza a possibilidade 

de melhoria do seu desempenho ambiental e coarta a concretização de 

projetos de investimento e de criação de emprego; ------------------- 

4.5. Considerando que o benefício socioeconómico decorrente da 

regularização da atividade poderá ser superior aos eventuais 

inconvenientes em termos de ordenamento do território, os quais, neste 

caso concreto, só podem ser devidamente avaliados mediante uma 

ponderação circunstanciada dos mesmos, no local, tendo em linha de 

conta os vários usos e ocupações prevalecentes na envolvente da 

atividade em causa e das dinâmicas de povoamento que estão subjacentes 

à localidade; ------------------------------------------------------- 

4.6. Considerando que no âmbito do posterior pedido de regularização 
da atividade pecuária, presente à entidade coordenadora, a DRAPN 

solicita às entidades pronúncia nos termos previstos nos regimes 

legais setoriais aplicáveis à atividade, conforme o estipulado no n.º 

1 e 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 

nomeadamente às entidades responsáveis pelo plano de ordenamento do 

território, servidão administrativa e restrição de utilidade pública. 
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5. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 
Assim, em vista ao cumprimento do quadro legal habilitante, 

nomeadamente do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, tomamos a liberdade de sugerir a adoção do seguinte 

procedimento: ------------------------------------------------------  

5.1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 

intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 

5.2. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo. ------------------------------------------------------------ 

5.3. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 

e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

5.4. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 

 À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 23 de novembro de 2015 -------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

23.11.2015. -------------------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Para efeitos do estabelecido na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do 

Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro9, tendo por base o parecer 

emitido pela equipa técnica que subscreve a presente informação, 

proponho ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral que 

submeta à consideração do Senhor Presidente a adoção de decisão no 

seguinte sentido: ---------------------------------------------------  

1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 

intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

                                                           
9 Diploma que estabelece o regime de regularização e de alteração e ou 

ampliação de estabelecimentos e explorações de atividades industriais, 

pecuárias, de operações de gestão de resíduos e de explorações de 

pedreiras incompatíveis com instrumentos de gestão territorial e ou 

condicionantes ao uso do que não disponham de título válido de 

instalação ou de título de exploração ou de exercício de atividade. - 
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para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 

2. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo. ------------------------------------------------------------ 

3. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 

e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

4. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 23.11.2015. --------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 23.11.2015. ----------------------------- 

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

 

 

3. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE PECUÁRIA NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO, COM CARÁCTER 

EXTRAORDINÁRIO, DO REGIME EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ECONÓMICAS (RERAE), DE ACORDO COM O EXPRESSO NA ALÍNEA A) DO N.º 4 DO 

ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO. REQUERENTE: 

ANSELMO MOSQUEIRA BISPO. MORADA: RUA DO OUTEIRO N.º 4 | AMOINHA VELHA-

5400-647 NOGUEIRA DA MONTANHA - PROCESSO N.º /15 | REQUERIMENTO N.º 

1759/15. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 89/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 relacionado com o pedido 

de certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal da regularização da atividade pecuária do processo 

acima identificado, formulado com base no regime excecional de 

regularização das atividades económicas (RERAE), de acordo com o 

expresso na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro. ----------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA -------------------------------- 
2.1. Em virtude da publicação do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 
novembro, e da Portaria n.º 68/2015, de 9 de março10, encontra-se a 

                                                           
10 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos de 

regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do art. 1º, do DL n.º 165/2014. ----------------- 
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decorrer, até ao dia 2 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de 

Regularização das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluem 

as atividades pecuárias. -------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrange três 
tipos de situações: -------------------------------------------------  

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 
ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja 

alteração e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deverá submeter o seu pedido 

de regularização à Direção Regional da Agricultura e Pescas do Norte 

(DRAPN), entidade coordenadora do processo de licenciamento da 

atividade pecuária. -------------------------------------------------  

2.4. Segundo estabelecido no n.º 4 do artigo 5.º do referido diploma, 

na parte respeitante à desconformidade da localização com os 

instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares, 

servidão administrativa ou restrição de utilidade pública, o pedido 

de regularização deve ser instruído com os elementos estabelecidos nas 

alíneas de a) a g) desse mesmo número. ------------------------------ 

2.5. O elemento referido na alínea a) é a deliberação fundamentada 

de reconhecimento do interesse público municipal na regularização do 

estabelecimento ou instalação, emitida pela assembleia municipal, sob 

proposta da câmara municipal. --------------------------------------- 

2.6. Segundo o n.º 5 do mesmo artigo, o pedido deve ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilite a ponderação dos 

interesses económicos, sociais e ambientais em presença, os quais se 

encontram enunciados desde a alínea a) à p) do referido número. ----- 

2.7. Para fundamentação do parecer técnico que deve instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliam o processo nos seguintes âmbitos: ------------------ 

(i) No âmbito social (n.º de postos de trabalho já criados e 

eventuais estratégias a implementar para a criação ou qualificação de 

emprego direto local, relevância local, prémios, louvores e outros); 

(ii) No âmbito económico (valor de produção de bens e serviços da 

atividade económica desenvolvida na exploração pecuária; produtos 

produzidos; faturação associada à atividade pecuária dos últimos dois 

anos; impactos em atividades conexas, a montante ou a jusante). ----- 

2.8. Para o efeito o requerimento deverá ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considere relevantes para a fundamentação do pedido.- 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de 

reconhecimento do Interesse Público Municipal pela Assembleia 

Municipal, constitui-se assim, como um pré-procedimento em todo o 

processo de regularização extraordinária, a submeter à entidade 

coordenadora. ------------------------------------------------------ 
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2.10. O RERAE aplicado ao setor pecuário tem ainda enquadramento legal 
no Decreto-Lei n.º 81/201311, de 14 de junho e nas portarias 

regulamentares conexas ao Novo Regime das Atividades Pecuárias 

(NREAP). -----------------------------------------------------------  

3. ANÁLISE DO PEDIDO ------------------------------------------------ 
3.1. IDENTIFICAÇÃO ------------------------------------------------- 
O requerimento apresentado consubstancia o pedido de emissão de 

certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal na regularização da atividade pecuária que o 

requerente possui na localidade Amoinha Velha, freguesia de Nogueira 

da Montanha, por não dispor de título válido de exercício de atividade, 

apresentando situação de desconformidade com os instrumentos de gestão 

territorial vinculativos e com restrições de utilidade pública. ----- 

3.2. INSTRUÇÃO ----------------------------------------------------- 
4.2.1. O requerente apresenta todos os documentos solicitados para 

a instrução do processo, designadamente: ---------------------------- 

a) Identificação do requerente; ------------------------------- 

b) Título de exploração não consta dos elementos instrutórios – 

apenas o número de registo consta do processo; ---------------------- 

c) Identificação da exploração pecuária, através do 

preenchimento de requerimento disponibilizado pelos serviços 

municipais; -------------------------------------------------------- 

d) Registo de exploração / estabelecimento e registo de entidades 

/ detentores (SNIRA); ----------------------------------------------- 

e) Registo de existências e deslocações de ovinos e caprinos, 

datado de 1999, emitido pela DGV; ----------------------------------- 

f) Planta síntese do estábulo; -------------------------------- 

g) Extrato da planta de ordenamento, à escala 1:10.000; ------- 

h) Extrato da planta de condicionantes, à escala 1:10.000; ---- 

i) Extrato da planta de localização, à escala 1:25.000; ------- 

j) Extrato da planta de localização, à escala 1:5.000; -------- 

k) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação 

Parcelar (SIP), à escala 1:2.000, com a delimitação da área da 

exploração; -------------------------------------------------------- 

l) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestado 

através de memória descritiva; -------------------------------------- 

m) Valor da produção de bens e serviços, com comprovativo de 

declaração de IRS respeitante ao ano 2014; -------------------------- 

n) N.º de postos de trabalho – o requerente e cônjuge. -------- 

4.3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

EM VIGOR ------------------------------------------------------------  

4.3.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 47 B do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

e identificada no sistema de identificação parcelar (SIP), com o n.º 

2575201613600, situa-se em espaços da Classe 4 (Espaços Agrícolas e 

Florestais), em duas distintas categorias, Categoria 4.2 (Espaços 

Agrícolas), Sub-Categoria 4.2 A (Espaços Agrícolas Defendidos - RAN) 

                                                           
11 NREAP ------------------------------------------------------------ 

Aprova o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP), vindo 

substituir o Decreto-Lei n.º 214/2008 e posteriores alterações que 

estabelecia o regime do exercício da atividade pecuária (REAP), nas 

explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamentos, bem como 

o regime a aplicar às atividades de gestão, por valorização ou 

eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações ou em 

unidades autónomas. ------------------------------------------------- 

 



                                                                F. 139 

                                                                  _____________________ 
 

e Categoria 4.3 (Espaços Agro-Florestais), Sub-Categoria 4.3 A 

(Espaços Agro-Florestais Comuns). -----------------------------------  

4.3.2. Sobre a parcela de terreno, impende restrição de utilidade 

pública - RAN. ------------------------------------------------------ 

4.3.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma desrespeita o disposto nas alíneas b) e c) 

do n.º 2 do artigo 36.º12 do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

(RPDM). ------------------------------------------------------------ 

4.4. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO --------------------------------------- 

4.4.1. A exploração do requerente encontra-se em exercício desde 

o ano de 1999, com o Número de Registo de Exploração 7049468, 

enquadrada em termos de NREAP, numa Classe 3, com capacidade máxima 

de 15 CN, e atualmente com 9 CN de espécie caprina, em 1 CN de espécie 

equídea. Pretende o requerente incluir novo núcleo de produção para a 

espécie bovina com 2 CN. -------------------------------------------- 

4.4.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 3,52ha, 

com 0,29ha de pastagens permanentes, 0,35ha de culturas forrageiras, 

0,71ha de culturas frutícolas e a restante área ocupada por pastagens 

pobres. ------------------------------------------------------------  

4.4.3. As instalações são localizadas na parcela com o n.º 

2575201613600, com uma área total de 0,22ha, tendo as instalações área 

coberta de aproximadamente 90m2. ------------------------------------  

4.4.4. A exploração tem um volume de negócio anual próximo de 

1629,36€, respeitante aos subsídios de apoio à produção, sendo a 

produção para autoconsumo. ------------------------------------------ 

4.4.5. Informa o requerente que esta exploração é fundamental para 

a sua sobrevivência e do agregado familiar, sendo o trabalho assegurado 

pelo próprio e esposa, que se dedicam exclusivamente à atividade 

agropecuária, não tendo outra fonte de rendimento. Eventualmente, em 

períodos em que o trabalho é maior, têm o apoio dos filhos. ---------  

4.4.6. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

                                                           
12 Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves ----------------- 

Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ------------------ 

2) Instalações agro-pecuárias - A edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para a criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local. ------ 

b) A sua localização e implantação serão tais que garantem um 

afastamento mínimo de 200 m às linhas limites dos aglomerados - classe 

de espaços urbanos e urbanizáveis – e a quaisquer outras edificações 

existentes, licenciadas, ou previstas em projecto de ordenamento 

urbanístico ou operações de loteamento urbano plenamente eficazes, 

exceto em relação àquelas que se destinem exclusivamente a actividades 

agro-pecuárias. ---------------------------------------------------- 

c) As parcelas onde se localizarem deverão possuir uma dimensão tal 

que a distância entre o perímetro exterior destas edificações e as 

extremas da mesma parcela nunca seja inferior a 10 m. ---------------   
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desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. -------------------------------------------------------- 

4.4.7. O requerente apela ainda ao facto de Amoinha Velha se 

encontrar numa zona em risco de despovoamento, sendo essencial à 

vitalidade dessa região assegurando um conjunto de fatores ambientais, 

sociais e económicos para o concelho onde se insere. ---------------- 

5. PARECER SOBRE O PEDIDO EM CONCRETO ------------------------------- 
5.1. Considerando que o RERAE cria uma oportunidade para que as 

entidades competentes avaliem a possibilidade de regularização de um 

conjunto significativo de unidades produtivas que: ------------------ 

(i) Não disponham de título de exploração ou de exercício válido 

face às condições atuais da atividade, designadamente por motivo de 

desconformidade com os planos de ordenamento do território vigentes 

ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública; 

(ii) Dispondo de título válido de exploração ou de exercício, estão 

impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

5.2. Considerando que as zonas rurais se caracterizam por condições 
naturais e estruturais que, na maioria dos casos, lhes conferem o 

estatuto de zonas desfavorecidas e que neste âmbito torna-se 

imperativo manter as atividades instaladas, utilizando uma estratégia 

integrada de resolução dos problemas locais, com vista à melhoria da 

qualidade de vida desses territórios; ------------------------------- 

5.3. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações finda a 2 de janeiro de 2016, e que a 

instrução do processo junto da entidade coordenadora deve ser 

obrigatoriamente formalizada com a apresentação da certidão 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária. ------------------- 

5.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização ou 
o licenciamento das alterações pretendidas inviabiliza a possibilidade 

de melhoria do seu desempenho ambiental e coarta a concretização de 

projetos de investimento e de criação de emprego; ------------------- 

5.5. Considerando que, neste caso concreto, o benefício socioeconómico 
decorrente da regularização da atividade é aparentemente superior aos 

eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do território; ---- 

5.6. Considerando que o benefício socioeconómico decorrente da 

regularização da atividade poderá ser superior aos eventuais 

inconvenientes em termos de ordenamento do território, os quais, neste 

caso concreto, só podem ser devidamente avaliados mediante uma 

ponderação circunstanciada dos mesmos, no local, tendo em linha de 

conta os vários usos e ocupações prevalecentes na envolvente da 

atividade em causa e das dinâmicas de povoamento que estão subjacentes 

à localidade; ------------------------------------------------------- 

5.7. Considerando que no âmbito do posterior pedido de regularização 
da atividade pecuária, presente à entidade coordenadora, a DRAPN 

solicita às entidades pronúncia nos termos previstos nos regimes 

legais setoriais aplicáveis à atividade, conforme o estipulado no n.º 

1 e 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 

nomeadamente às entidades responsáveis pelo plano de ordenamento do 

território, servidão administrativa e restrição de utilidade pública. 

6. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 
Assim, em vista ao cumprimento do quadro legal habilitante, 

nomeadamente do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, tomamos a liberdade de sugerir a adoção do seguinte 

procedimento: ------------------------------------------------------  
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5.5. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 

intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 

5.6. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo; ------------------------------------------------------------ 

5.7. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 

e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

5.8. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 23 de novembro de 2015 -------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

23.11.2015. -------------------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Para efeitos do estabelecido na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do 

Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro13, tendo por base o parecer 

emitido pela equipa técnica que subscreve a presente informação, 

proponho ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral que 

submeta à consideração do Senhor Presidente a adoção de decisão no 

seguinte sentido: ---------------------------------------------------  

1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 

intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 

2. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

                                                           
13 Diploma que estabelece o regime de regularização e de alteração e 

ou ampliação de estabelecimentos e explorações de atividades 

industriais, pecuárias, de operações de gestão de resíduos e de 

explorações de pedreiras incompatíveis com instrumentos de gestão 

territorial e ou condicionantes ao uso do que não disponham de título 

válido de instalação ou de título de exploração ou de exercício de 

atividade. --------------------------------------------------------- 
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instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo. ------------------------------------------------------------ 

3. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 

e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

4. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 23.11.2015. --------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 23.11.2015. ----------------------------- 

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

 

 

4. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE PECUÁRIA NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO, COM CARÁCTER 

EXTRAORDINÁRIO, DO REGIME EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ECONÓMICAS (RERAE), DE ACORDO COM O EXPRESSO NA ALÍNEA A) DO N.º 4 DO 

ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO. REQUERENTE: 

DIOGO DA SILVA BARREIRA. MORADA: LUGAR DA LAMEIRA| MAÇOS. 5400-651 

NOGUEIRA DA MONTANHA. PROCESSO N.º 722/15 | REQUERIMENTO N.º 1809/15. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 90/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 relacionado com o pedido 

de certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal da regularização da atividade pecuária do processo 

acima identificado, formulado com base no regime excecional de 

regularização das atividades económicas (RERAE), de acordo com o 

expresso na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro. ----------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA -------------------------------- 
2.1. Em virtude da publicação do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 
novembro, e da Portaria n.º 68/2015, de 9 de março14, encontra-se a 

decorrer, até ao dia 2 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de 

Regularização das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluem 

as atividades pecuárias. -------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrange três 
tipos de situações: ------------------------------------------------- 

                                                           
14 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos de 

regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do art. 1º, do DL n.º 165/2014. -----------------  
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(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 
ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja 

alteração e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deverá submeter o seu pedido 

de regularização à Direção Regional da Agricultura e Pescas do Norte 

(DRAPN), entidade coordenadora do processo de licenciamento da 

atividade pecuária. -------------------------------------------------  

2.4. Segundo estabelecido no n.º 4 do artigo 5.º do referido diploma, 

na parte respeitante à desconformidade da localização com os 

instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares, 

servidão administrativa ou restrição de utilidade pública, o pedido 

de regularização deve ser instruído com os elementos estabelecidos nas 

alíneas de a) a g) desse mesmo número. ------------------------------ 

2.5. O elemento referido na alínea a) é a deliberação fundamentada 

de reconhecimento do interesse público municipal na regularização do 

estabelecimento ou instalação, emitida pela assembleia municipal, sob 

proposta da câmara municipal. --------------------------------------- 

2.6. Segundo o n.º 5 do mesmo artigo, o pedido deve ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilite a ponderação dos 

interesses económicos, sociais e ambientais em presença, os quais se 

encontram enunciados desde a alínea a) à p) do referido número. ----- 

2.7. Para fundamentação do parecer técnico que deve instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliam o processo nos seguintes âmbitos: ------------------ 

(i) No âmbito social (n.º de postos de trabalho já criados e 

eventuais estratégias a implementar para a criação ou qualificação de 

emprego direto local, relevância local, prémios, louvores e outros); 

(ii) No âmbito económico (valor de produção de bens e serviços da 

atividade económica desenvolvida na exploração pecuária; produtos 

produzidos; faturação associada à atividade pecuária dos últimos dois 

anos; impactos em atividades conexas, a montante ou a jusante). ----- 

2.8. Para o efeito o requerimento deverá ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considere relevantes para a fundamentação do pedido.- 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de 

reconhecimento do Interesse Público Municipal pela Assembleia 

Municipal, constitui-se assim, como um pré-procedimento em todo o 

processo de regularização extraordinária, a submeter à entidade 

coordenadora. ------------------------------------------------------ 

2.10. O RERAE aplicado ao setor pecuário tem ainda enquadramento legal 
no Decreto-Lei n.º 81/201315, de 14 de junho e nas portarias 

                                                           
15 NREAP ------------------------------------------------------------ 

Aprova o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP), vindo 

substituir o Decreto-Lei n.º 214/2008 e posteriores alterações que 

estabelecia o regime do exercício da atividade pecuária (REAP), nas 

explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamentos, bem como 
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regulamentares conexas ao Novo Regime das Atividades Pecuárias 

(NREAP). ----------------------------------------------------------- 

3. ANÁLISE DO PEDIDO ------------------------------------------------ 
3.1. IDENTIFICAÇÃO ------------------------------------------------- 
O requerimento apresentado consubstancia o pedido de emissão de 

certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal na regularização da atividade pecuária que o 

requerente possui na localidade de Maços, freguesia de Nogueira da 

Montanha, por não dispor de título válido de exercício de atividade, 

apresentando situação de desconformidade com os instrumentos de gestão 

territorial vinculativos e com restrições de utilidade pública. ----- 

3.2. INSTRUÇÃO ----------------------------------------------------- 
5.2.1. O requerente apresenta todos os documentos solicitados para 

a instrução do processo, designadamente: ---------------------------- 

a) Identificação do requerente; -------------------------------- 

b) Identificação da exploração pecuária; ----------------------- 

c) Título de registo da exploração, emitido pela DRAPN; -------- 

d) Documento do IFAP, contendo a caracterização da exploração 

agrícola; ---------------------------------------------------------- 

e) Extrato de ortofotomapa, à escala 1:10.000; ----------------- 

f) Extrato da planta de ordenamento, à escala 1:10.000; -------- 

g) Extrato da planta de localização, à escala 1:10.000; -------- 

h) Planta de síntese do estábulo; ------------------------------ 

i) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), à escala 1:2.000, incluindo a delimitação da área da exploração; 

j) Documento comprovativo de reinício da atividade, emitido pela 

Direção Geral dos Impostos, em 30-03-2011; -------------------------- 

k) Declaração de alteração de atividade, emitida pela Autoridade 

Tributária e Aduaneira, em 07-11-2013; ------------------------------ 

l) Documento de contabilidade financeira respeitante a 2015 – 

balancete geral periódico; ------------------------------------------ 

m) Documentos de contabilidade financeira respeitantes aos anos 

2012, 2013 e 2014 - balancete razão periódico; ---------------------- 

n) Valor da produção de bens e serviços, com comprovativos das 

declarações de IRS respeitante aos anos 2012, 2013 e 2014; ---------- 

o) Contrato de arrendamento rural. ----------------------------- 

5.3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

EM VIGOR ------------------------------------------------------------ 

5.3.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 47 B do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

e identificada no sistema de identificação parcelar (SIP), com o n.º 

2575246277016, situa-se em espaços da classe 4 (Espaços Agrícolas e 

Florestais), em duas categorias distintas, Categoria 4.2 (Espaços 

Agrícolas), Sub-Categoria 4.2 A (Espaços Agrícolas Defendidos – RAN) 

e a parte restante na Categoria 4.3 (Espaços Agro-Florestais), Sub-

Categoria 4.3 A (Espaços Agro-Florestais Comuns). ------------------- 

5.3.2. Sobre a parcela de terreno, impende restrição de utilidade 

pública – RAN. ------------------------------------------------------ 

5.3.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

estábulo, é de referir que a mesma desrespeita o disposto na alínea 

                                                           

o regime a aplicar às atividades de gestão, por valorização ou 

eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações ou em 

unidades autónomas. ------------------------------------------------- 
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a), b) e c) do n.º 2 do artigo 36.º16 do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal (RPDM). --------------------------------------------------- 

5.4. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO --------------------------------------- 

5.4.1. A exploração do requerente encontra-se em exercício desde 

o ano de 1989, com o Número de Registo de Exploração 1082987, 

enquadrada em termos de NREAP, numa Classe 2, com capacidade máxima 

de 42CN, e atualmente com 30 CN de espécie bovina, em produção em 

regime extensivo de engorda. ---------------------------------------- 

5.4.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 16,28ha, 

com 11,01ha de pastagens permanentes, 5,27ha de culturas forrageiras.  

5.4.3. As instalações são localizadas na parcela com o n.º 

2575246277016, com uma área total de 6,31ha, tendo as 

instalações/estábulo área total de 0,25ha. --------------------------  

5.4.4. A exploração tem um volume de negócio anual próximo de 

19740,00€, respeitante aos subsídios de apoio à produção e venda, 

realizada na Feira de Gado de Chaves e outras de índole regional. ---  

5.4.5. Informa o requerente que esta exploração é fundamental para 

a sobrevivência do agregado familiar, sendo o trabalho assegurado pelo 

próprio e seu agregado familiar, mãe e irmão, que se dedicam 

exclusivamente à atividade agropecuária. Eventualmente, em períodos 

em que o trabalho é maior, por norma, recorre à contratação de 

trabalhadores externos. --------------------------------------------- 

5.4.6. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. --------------------------------------------------------  

5.4.7. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente, podendo levar ao fecho da 

exploração, situação que levará ao abandono da aldeia e à procura de 

trabalho noutra região ou país, pois o complemento gerado por esta 

atividade é fundamental para a sustentabilidade do agregado familiar. 

                                                           
16 Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves ----------------- 

Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ------------------ 

2) Instalações agro-pecuárias - A edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para a criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local. ------ 

b) A sua localização e implantação serão tais que garantem um 

afastamento mínimo de 200 m às linhas limites dos aglomerados - classe 

de espaços urbanos e urbanizáveis – e a quaisquer outras edificações 

existentes, licenciadas, ou previstas em projecto de ordenamento 

urbanístico ou operações de loteamento urbano plenamente eficazes, 

exceto em relação àquelas que se destinem exclusivamente a actividades 

agro-pecuárias. ---------------------------------------------------- 

c) As parcelas onde se localizarem deverão possuir uma dimensão tal 

que a distância entre o perímetro exterior destas edificações e as 

extremas da mesma parcela nunca seja inferior a 10 m.  ---------------  
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5.4.8. A requerente apela ainda ao facto de Maços ser uma zona de 

montanha em risco de despovoamento. --------------------------------- 

6. PARECER SOBRE O PEDIDO EM CONCRETO ------------------------------- 
6.1. Considerando que o RERAE cria uma oportunidade para que as 

entidades competentes avaliem a possibilidade de regularização de um 

conjunto significativo de unidades produtivas que: ------------------ 

(i) Não disponham de título de exploração ou de exercício válido 

face às condições atuais da atividade, designadamente por motivo de 

desconformidade com os planos de ordenamento do território vigentes 

ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública; 

(ii) Dispondo de título válido de exploração ou de exercício, estão 

impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

6.2. Considerando que as zonas rurais se caracterizam por condições 
naturais e estruturais que, na maioria dos casos, lhes conferem o 

estatuto de zonas desfavorecidas e que neste âmbito torna-se 

imperativo manter as atividades instaladas, utilizando uma estratégia 

integrada de resolução dos problemas locais, com vista à melhoria da 

qualidade de vida desses territórios; ------------------------------- 

6.3. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações finda a 2 de janeiro de 2016, e que a 

instrução do processo junto da entidade coordenadora deve ser 

obrigatoriamente formalizada com a apresentação da certidão 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária. ------------------- 

6.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização ou 
o licenciamento das alterações pretendidas inviabiliza a possibilidade 

de melhoria do seu desempenho ambiental e coarta a concretização de 

projetos de investimento e de criação de emprego; ------------------- 

6.5. Considerando que o benefício socioeconómico decorrente da 

regularização da atividade poderá ser superior aos eventuais 

inconvenientes em termos de ordenamento do território, os quais, neste 

caso concreto, só podem ser devidamente avaliados mediante uma 

ponderação circunstanciada dos mesmos, no local, tendo em linha de 

conta os vários usos e ocupações prevalecentes na envolvente da 

atividade em causa e das dinâmicas de povoamento que estão subjacentes 

à localidade; ------------------------------------------------------- 

6.6. Considerando que no âmbito do posterior pedido de regularização 
da atividade pecuária, presente à entidade coordenadora, a DRAPN 

solicita às entidades pronúncia nos termos previstos nos regimes 

legais setoriais aplicáveis à atividade, conforme o estipulado no n.º 

1 e 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 

nomeadamente às entidades responsáveis pelo plano de ordenamento do 

território, servidão administrativa e restrição de utilidade pública. 

7. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 
Assim, em vista ao cumprimento do quadro legal habilitante, 

nomeadamente do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, tomamos a liberdade de sugerir a adoção do seguinte 

procedimento: ------------------------------------------------------ 

5.9. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 

intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 
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5.10. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo. ------------------------------------------------------------ 

5.11. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 

e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

5.12. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 23 de novembro de 2015 -------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

23.11.2015. -------------------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Para efeitos do estabelecido na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do 

Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro17, tendo por base o parecer 

emitido pela equipa técnica que subscreve a presente informação, 

proponho ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral que 

submeta à consideração do Senhor Presidente a adoção de decisão no 

seguinte sentido: ---------------------------------------------------  

1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 

intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 

2. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo. ------------------------------------------------------------ 

3. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 

                                                           
17 Diploma que estabelece o regime de regularização e de alteração e 

ou ampliação de estabelecimentos e explorações de atividades 

industriais, pecuárias, de operações de gestão de resíduos e de 

explorações de pedreiras incompatíveis com instrumentos de gestão 

territorial e ou condicionantes ao uso do que não disponham de título 

válido de instalação ou de título de exploração ou de exercício de 

atividade. --------------------------------------------------------- 
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e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

4. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 23.11.2015. --------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 23.11.2015. ----------------------------- 

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

 

 

5. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE PECUÁRIA NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO, COM CARÁCTER 

EXTRAORDINÁRIO, DO REGIME EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ECONÓMICAS (RERAE), DE ACORDO COM O EXPRESSO NA ALÍNEA A) DO N.º 4 DO 

ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO. REQUERENTE: 

MARIA MACHADO LISBOA GONÇALVES. MORADA: RUA DOS GATOS N.º 5 | SAMAIÕES. 

5400-574 UNIÃO DAS FREGUESIAS DA MADALENA E SAMAIÕES. PROCESSO N.º 

727/15 | REQUERIMENTO N.º 1821/15. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 91/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 relacionado com o pedido 

de certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal da regularização da atividade pecuária do processo 

acima identificado, formulado com base no regime excecional de 

regularização das atividades económicas (RERAE), de acordo com o 

expresso na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro. ----------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA -------------------------------- 
2.1. Em virtude da publicação do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 
novembro, e da Portaria n.º 68/2015, de 9 de março18, encontra-se a 

decorrer, até ao dia 2 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de 

Regularização das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluem 

as atividades pecuárias. -------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrange três 
tipos de situações: -------------------------------------------------  

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 
ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

                                                           
18 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos de 

regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do art. 1º, do DL n.º 165/2014. -----------------  
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(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja 

alteração e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, a requerente deverá submeter o seu pedido 

de regularização à Direção Regional da Agricultura e Pescas do Norte 

(DRAPN), entidade coordenadora do processo de licenciamento da 

atividade pecuária. ------------------------------------------------- 

2.4. Segundo estabelecido no n.º 4 do artigo 5.º do referido diploma, 

na parte respeitante à desconformidade da localização com os 

instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares, 

servidão administrativa ou restrição de utilidade pública, o pedido 

de regularização deve ser instruído com os elementos estabelecidos nas 

alíneas de a) a g) desse mesmo número. ------------------------------ 

2.5. O elemento referido na alínea a) é a deliberação fundamentada 

de reconhecimento do interesse público municipal na regularização do 

estabelecimento ou instalação, emitida pela assembleia municipal, sob 

proposta da câmara municipal. --------------------------------------- 

2.6. Segundo o n.º 5 do mesmo artigo, o pedido deve ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilite a ponderação dos 

interesses económicos, sociais e ambientais em presença, os quais se 

encontram enunciados desde a alínea a) à p) do referido número. ----- 

2.7. Para fundamentação do parecer técnico que deve instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliam o processo nos seguintes âmbitos: ------------------ 

(i) No âmbito social (n.º de postos de trabalho já criados e 

eventuais estratégias a implementar para a criação ou qualificação de 

emprego direto local, relevância local, prémios, louvores e outros); 

(ii) No âmbito económico (valor de produção de bens e serviços da 

atividade económica desenvolvida na exploração pecuária; produtos 

produzidos; faturação associada à atividade pecuária dos últimos dois 

anos; impactos em atividades conexas, a montante ou a jusante). ----- 

2.8. Para o efeito o requerimento deverá ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que a requerente considere relevantes para a fundamentação do pedido.- 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de 

reconhecimento do Interesse Público Municipal pela Assembleia 

Municipal, constitui-se assim, como um pré-procedimento em todo o 

processo de regularização extraordinária, a submeter à entidade 

coordenadora. ------------------------------------------------------ 

2.10. O RERAE aplicado ao setor pecuário tem ainda enquadramento legal 
no Decreto-Lei n.º 81/201319, de 14 de junho e nas portarias 

regulamentares conexas ao Novo Regime das Atividades Pecuárias 

(NREAP). -----------------------------------------------------------  

                                                           
19 NREAP ------------------------------------------------------------ 

Aprova o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP), vindo 

substituir o Decreto-Lei n.º 214/2008 e posteriores alterações que 

estabelecia o regime do exercício da atividade pecuária (REAP), nas 

explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamentos, bem como 

o regime a aplicar às atividades de gestão, por valorização ou 

eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações ou em 

unidades autónomas. ------------------------------------------------- 
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3. ANÁLISE DO PEDIDO ------------------------------------------------ 
3.1. IDENTIFICAÇÃO ------------------------------------------------- 
O requerimento apresentado consubstancia o pedido de emissão de 

certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal na regularização da atividade pecuária que a 

requerente possui no lugar do Amieiral, União das Freguesias da 

Madalena e Samaiões, por não dispor de título válido de exercício de 

atividade, apresentando situação de desconformidade com os 

instrumentos de gestão territorial vinculativos e com restrições de 

utilidade pública. -------------------------------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO  
6.2.1. A requerente apresenta todos os documentos solicitados para 

a instrução do processo, designadamente: ---------------------------- 

a) Identificação da requerente; -------------------------------- 

b) Identificação da exploração pecuária; ----------------------- 

c) Título de registo da exploração, emitido pela DRAPN; -------- 

d) Documentos comprovativos dos núcleos de produção e das marcas 

de exploração associadas; ------------------------------------------- 

e) Extrato da planta de ordenamento, à escala 1:10.000; -------- 

f) Extrato da planta de localização, à escala 1:25.000; -------- 

g) Documentos ortofotográficos do Sistema de Identificação 

Parcelar (SIP), à escala 1:2.000, com a delimitação da área da 

exploração; -------------------------------------------------------- 

h) Declaração de intervenção sanitária, emitida pela associação 

“Bons e Valentes – Associação Criadores de Gado”; ------------------- 

i) Documento emitido pela Autoridade Tributária e Aduaneira, 

relativo ao IMI dos prédios rústicos abrangidos pela exploração 

pecuária; ---------------------------------------------------------- 

j) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestado através 

de memória descritiva; ---------------------------------------------- 

k) N.º de postos de trabalho – requerente, marido, filho e nora. 

6.3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

EM VIGOR  ----------------------------------------------------------- 

6.3.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 47 B do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

e identificada no sistema de identificação parcelar (SIP), com o n.º 

2555259187201, situa-se em espaços da classe 4 (Espaços Agrícolas e 

Florestais), na Categoria 4.3 (Espaços Agro-Florestais), Sub-Categoria 

4.3 A (Espaços Agro-Florestais Comuns). ----------------------------- 

6.3.2. Sobre a parcela de terreno, não impende qualquer restrição 

ou servidão de utilidade pública. ----------------------------------- 

6.3.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

cabril, é de referir que a mesma se encontra a uma distância inferior 

a 200m, das áreas a que se refere o n.º 5 do artigo 37.º20 do Regulamento 

                                                           
20 Regulamento do Plano Diretor Municipal --------------------------- 

Artigo 37.º - Edifícios destinados a habitação ---------------------- 

5 - Na envolvência imediata dos aglomerados, em áreas exteriores ao 

seu perímetro e exclusivamente ao longo dos troços das suas vias de 

acesso para tal demarcados na planta de ordenamento, o município poderá 

autorizar a construção de edifícios destinados a habitação, em 

parcelas confinantes com as mesmas vias, nos termos da disciplina 

constante dos n.º 2 a 4 deste artigo, com as seguintes adendas e 

alterações: -------------------------------------------------------- 

a) A parcela  terá de possuir uma área mínima de 2500 m2 e confrontar 
com a via de referência numa extensão  mínima de 30 m, não se aplicando 

o disposto no nº 1; ------------------------------------------------- 
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do Plano Diretor Municipal (RPDM), desrespeitando a alínea b) do n.º 

2 do artigo 36º21 do RPDM. ------------------------------------------ 

6.4. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO --------------------------------------- 

6.4.1. A memória descritiva não refere o início do exercício da 

atividade da exploração, com o Número de Registo de Exploração 5063863, 

datado de 2010 enquadrada em termos de NREAP, numa Classe 3, com 

capacidade máxima de 10CN para caprinos de carne e equídeos. -------- 

6.4.2. A área total da exploração agropecuária, com base nos três 

documentos ortofotográficos apresentados ronda os 0,68ha, sendo 0,18ha 

de culturas temporárias, 0,37 de pastagens permanentes e 0,11ha de 

olival. ------------------------------------------------------------ 

6.4.3. As instalações são localizadas na parcela com o n.º 

2555259187201, com uma área total de 0,37ha. ------------------------ 

6.4.4. A requerente alega que a exploração se desenvolve em modo 

de agricultura de subsistência, pelo que não apresenta dados de 

faturação. --------------------------------------------------------- 

6.4.5. Informa a requerente que esta exploração é fundamental para 

a sobrevivência do agregado familiar, sendo assegurado o serviço pela 

detentora e seu filho, desempregado e licenciado em agropecuária, 

dedicando-se em exclusivo à atividade agropecuária. ----------------- 

6.4.6. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. -------------------------------------------------------- 

6.4.7. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível por não possuir mais prédios em condições adequadas, e 

também ao prejuízo psicológico e social do agregado familiar. ------- 

6.4.8. A requerente alega ainda que a exploração se encontra numa 

zona de floresta, e que os seus animais ajudam na sua limpeza, para 

além da vigilância de incêndios realizada por quem guarda o rebanho. 

7. PARECER SOBRE O PEDIDO EM CONCRETO ------------------------------- 

                                                           
21 Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves ----------------- 

Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ------------------ 

2) Instalações agro-pecuárias - A edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para a criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local. ------ 

b) A sua localização e implantação serão tais que garantem um 

afastamento mínimo de 200 m às linhas limites dos aglomerados - classe 

de espaços urbanos e urbanizáveis – e a quaisquer outras edificações 

existentes, licenciadas, ou previstas em projecto de ordenamento 

urbanístico ou operações de loteamento urbano plenamente eficazes, 

exceto em relação àquelas que se destinem exclusivamente a actividades 

agro-pecuárias. ---------------------------------------------------- 

c) As parcelas onde se localizarem deverão possuir uma dimensão tal 

que a distância entre o perímetro exterior destas edificações e as 

extremas da mesma parcela nunca seja inferior a 10 m. ---------------   
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7.1. Considerando que o RERAE cria uma oportunidade para que as 

entidades competentes avaliem a possibilidade de regularização de um 

conjunto significativo de unidades produtivas que: ------------------ 

(i) Não disponham de título de exploração ou de exercício válido 

face às condições atuais da atividade, designadamente por motivo de 

desconformidade com os planos de ordenamento do território vigentes 

ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública; - 

(ii) Dispondo de título válido de exploração ou de exercício, estão 

impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

7.2. Considerando que as zonas rurais se caracterizam por condições 
naturais e estruturais que, na maioria dos casos, lhes conferem o 

estatuto de zonas desfavorecidas e que neste âmbito torna-se 

imperativo manter as atividades instaladas, utilizando uma estratégia 

integrada de resolução dos problemas locais, com vista à melhoria da 

qualidade de vida desses territórios; ------------------------------- 

7.3. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações finda a 2 de janeiro de 2016, e que a 

instrução do processo junto da entidade coordenadora deve ser 

obrigatoriamente formalizada com a apresentação da certidão 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária. ------------------- 

7.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização ou 
o licenciamento das alterações pretendidas inviabiliza a possibilidade 

de melhoria do seu desempenho ambiental e coarta a concretização de 

projetos de investimento e de criação de emprego; ------------------- 

7.5. Considerando que o benefício socioeconómico decorrente da 

regularização da atividade poderá ser superior aos eventuais 

inconvenientes em termos de ordenamento do território, os quais, neste 

caso concreto, só podem ser devidamente avaliados mediante uma 

ponderação circunstanciada dos mesmos, no local, tendo em linha de 

conta os vários usos e ocupações prevalecentes na envolvente da 

atividade em causa e das dinâmicas de povoamento que estão subjacentes 

à localidade; ------------------------------------------------------- 

7.6. Considerando que no âmbito do posterior pedido de regularização 
da atividade pecuária, presente à entidade coordenadora, a DRAPN 

solicita às entidades pronúncia nos termos previstos nos regimes 

legais setoriais aplicáveis à atividade, conforme o estipulado no n.º 

1 e 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 

nomeadamente às entidades responsáveis pelo plano de ordenamento do 

território, servidão administrativa e restrição de utilidade pública. 

8. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 
Assim, em vista ao cumprimento do quadro legal habilitante, 

nomeadamente do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, tomamos a liberdade de sugerir a adoção do seguinte 

procedimento: ------------------------------------------------------ 

5.13. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 

intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 

5.14. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 
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termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo; ------------------------------------------------------------ 

5.15. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 

e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

5.16. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 23 de novembro de 2015 -------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

23.11.2015. -------------------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Para efeitos do estabelecido na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do 

Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro22, tendo por base o parecer 

emitido pela equipa técnica que subscreve a presente informação, 

proponho ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral que 

submeta à consideração do Senhor Presidente a adoção de decisão no 

seguinte sentido: ---------------------------------------------------  

1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 

intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 

2. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo. ------------------------------------------------------------ 

3. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 

e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

4. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

                                                           
22 Diploma que estabelece o regime de regularização e de alteração e 

ou ampliação de estabelecimentos e explorações de atividades 

industriais, pecuárias, de operações de gestão de resíduos e de 

explorações de pedreiras incompatíveis com instrumentos de gestão 

territorial e ou condicionantes ao uso do que não disponham de título 

válido de instalação ou de título de exploração ou de exercício de 

atividade. --------------------------------------------------------- 
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Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 23.11.2015. --------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 23.11.2015. ----------------------------- 

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

 

 

6. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE PECUÁRIA NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO, COM CARÁCTER 

EXTRAORDINÁRIO, DO REGIME EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ECONÓMICAS (RERAE), DE ACORDO COM O EXPRESSO NA ALÍNEA A) DO N.º 4 DO 

ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO. REQUERENTE: 

ALBERTINA MARIA TEIXEIRA FERREIRA. MORADA: ESTRADA DA BARRAGEM N.º 6 

| NOGUEIRINHAS. 5400-745 SANTO ANTÓNIO DE MONFORTE. PROCESSO N.º 

729/15 | REQUERIMENTO N.º 1823/15. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

92/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 relacionado com o pedido 

de certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal da regularização da atividade pecuária do processo 

acima identificado, formulado com base no regime excecional de 

regularização das atividades económicas (RERAE), de acordo com o 

expresso na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro. ----------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA -------------------------------- 
2.1. Em virtude da publicação do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 
novembro, e da Portaria n.º 68/2015, de 9 de março23, encontra-se a 

decorrer, até ao dia 2 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de 

Regularização das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluem 

as atividades pecuárias. -------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrange três 
tipos de situações: ------------------------------------------------- 

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 
ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja 

alteração e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

                                                           
23 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos de 

regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do art. 1º, do DL n.º 165/2014. -----------------  
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territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, a requerente deverá submeter o seu pedido 

de regularização à Direção Regional da Agricultura e Pescas do Norte 

(DRAPN), entidade coordenadora do processo de licenciamento da 

atividade pecuária. -------------------------------------------------  

2.4. Segundo estabelecido no n.º 4 do artigo 5.º do referido diploma, 

na parte respeitante à desconformidade da localização com os 

instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares, 

servidão administrativa ou restrição de utilidade pública, o pedido 

de regularização deve ser instruído com os elementos estabelecidos nas 

alíneas de a) a g) desse mesmo número. ------------------------------ 

2.5. O elemento referido na alínea a) é a deliberação fundamentada 

de reconhecimento do interesse público municipal na regularização do 

estabelecimento ou instalação, emitida pela assembleia municipal, sob 

proposta da câmara municipal. --------------------------------------- 

2.6. Segundo o n.º 5 do mesmo artigo, o pedido deve ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilite a ponderação dos 

interesses económicos, sociais e ambientais em presença, os quais se 

encontram enunciados desde a alínea a) à p) do referido número. ----- 

2.7. Para fundamentação do parecer técnico que deve instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliam o processo nos seguintes âmbitos: ------------------ 

(i) No âmbito social (n.º de postos de trabalho já criados e 

eventuais estratégias a implementar para a criação ou qualificação de 

emprego direto local, relevância local, prémios, louvores e outros); 

(ii) No âmbito económico (valor de produção de bens e serviços da 

atividade económica desenvolvida na exploração pecuária; produtos 

produzidos; faturação associada à atividade pecuária dos últimos dois 

anos; impactos em atividades conexas, a montante ou a jusante). ----- 

2.8. Para o efeito o requerimento deverá ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que a requerente considere relevantes para a fundamentação do pedido.- 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de 

reconhecimento do Interesse Público Municipal pela Assembleia 

Municipal, constitui-se assim, como um pré-procedimento em todo o 

processo de regularização extraordinária, a submeter à entidade 

coordenadora. ------------------------------------------------------ 

2.10. O RERAE aplicado ao setor pecuário tem ainda enquadramento legal 
no Decreto-Lei n.º 81/201324, de 14 de junho e nas portarias 

regulamentares conexas ao Novo Regime das Atividades Pecuárias 

(NREAP). -----------------------------------------------------------  

3. ANÁLISE DO PEDIDO ------------------------------------------------ 
3.1. IDENTIFICAÇÃO  ------------------------------------------------ 

                                                           
24 NREAP ------------------------------------------------------------ 

Aprova o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP), vindo 

substituir o Decreto-Lei n.º 214/2008 e posteriores alterações que 

estabelecia o regime do exercício da atividade pecuária (REAP), nas 

explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamentos, bem como 

o regime a aplicar às atividades de gestão, por valorização ou 

eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações ou em 

unidades autónomas. ------------------------------------------------- 
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O requerimento apresentado consubstancia o pedido de emissão de 

certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal na regularização da atividade pecuária que a 

requerente possui na localidade Nogueirinhas, freguesia de Santo 

António de Monforte, por não dispor de título válido de exercício de 

atividade, apresentando situação de desconformidade com os 

instrumentos de gestão territorial vinculativos e com restrições de 

utilidade pública. -------------------------------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO ----------------------------------------------------- 
7.2.1. A requerente apresenta todos os documentos solicitados para 

a instrução do processo, designadamente: ---------------------------- 

a) Identificação da requerente; -------------------------------- 

b) Título de registo da exploração, emitido pela DRAPN; -------- 

c) Documento do IFAP, contendo a caracterização da exploração 

agrícola; ---------------------------------------------------------- 

d) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), à escala 1:2.000, com a delimitação da área da exploração; --- 

e) Planta síntese da instalação pecuária; ---------------------- 

f) Extrato da planta de ordenamento, à escala 1:10.000; -------- 

g) Valor da produção de bens e serviços, com comprovativo de 

declaração de IRS respeitante ao ano 2014; -------------------------- 

h) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestado através 

de memória descritiva; ---------------------------------------------- 

i) N.º de postos de trabalho – requerente e descendente; ------- 

j) Fundamentação da deslocalização ou desativação da exploração 

pecuária. ---------------------------------------------------------- 

7.3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

EM VIGOR ------------------------------------------------------------ 

7.3.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 34 B do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pela requerente, 

e identificada no sistema de identificação parcelar (SIP), com o n.º 

2625341372003, situa-se em espaços da Classe 1 (Espaços Urbanos e 

Urbanizáveis), na Categoria 1.3 (Outros Aglomerados). --------------- 

7.3.2. Sobre a parcela de terreno, não impende qualquer servidão 

ou restrição de utilidade pública. ---------------------------------- 

7.3.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma desrespeita o disposto na alínea a), b) e c) 

do n.º 2 do artigo 36.º25 do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

(RPDM). ------------------------------------------------------------ 

                                                           
25 Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves ----------------- 

Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ------------------ 

2) Instalações agro-pecuárias - A edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para a criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local. ------ 

b) A sua localização e implantação serão tais que garantem um 

afastamento mínimo de 200 m às linhas limites dos aglomerados - classe 

de espaços urbanos e urbanizáveis – e a quaisquer outras edificações 
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7.4. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO --------------------------------------- 

7.4.1. A exploração da requerente encontra-se em exercício desde 

o ano de 1999, com o Número de Registo de Exploração 2009441, 

enquadrada em termos de NREAP, numa Classe 3, com capacidade máxima 

de 15CN, e atualmente com 15 CN de espécie ovina e equídea. --------- 

7.4.1. A área total da exploração agropecuária ronda os 13,12ha, 

com 9,88ha de pastagens permanentes e 3,24ha de culturas forrageiras.  

7.4.2. As instalações são localizadas na parcela com o n.º 

2623341372003, com uma área total de 0,26ha, tendo as instalações área 

coberta de 11x9m. ---------------------------------------------------  

7.4.3. A exploração tem um volume de negócio anual próximo de 

4228,00€, respeitante aos subsídios de apoio à produção e vendas, 

realizadas em especial na Feira de Gado de Chaves e outras de índole 

regional. ----------------------------------------------------------   

7.4.4. Informa a requerente que esta exploração é fundamental para 

a sobrevivência do agregado familiar, sendo o trabalho assegurado pela 

própria e pelo filho, que se dedicam exclusivamente à atividade 

agropecuária. Eventualmente, em períodos em que o trabalho é maior, 

por norma, recorre à contratação de trabalhadores externos. -------- 

7.4.5. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. -------------------------------------------------------- 

7.4.6. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para a requerente. ----------------------------------- 

7.4.7. A requerente apela ainda ao facto de Nogueirinhas o ser uma 

zona de montanha em risco de despovoamento. ------------------------- 

8. PARECER SOBRE O PEDIDO EM CONCRETO ------------------------------- 
8.1. Considerando que o RERAE cria uma oportunidade para que as 

entidades competentes avaliem a possibilidade de regularização de um 

conjunto significativo de unidades produtivas que: ------------------ 

(i) Não disponham de título de exploração ou de exercício válido 

face às condições atuais da atividade, designadamente por motivo de 

desconformidade com os planos de ordenamento do território vigentes 

ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública; 

(ii) Dispondo de título válido de exploração ou de exercício, estão 

impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

8.2. Considerando que as zonas rurais se caracterizam por condições 
naturais e estruturais que, na maioria dos casos, lhes conferem o 

estatuto de zonas desfavorecidas e que neste âmbito torna-se 

imperativo manter as atividades instaladas, utilizando uma estratégia 

integrada de resolução dos problemas locais, com vista à melhoria da 

qualidade de vida desses territórios; ------------------------------- 

8.3. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações finda a 2 de janeiro de 2016, e que a 

instrução do processo junto da entidade coordenadora deve ser 

                                                           

existentes, licenciadas, ou previstas em projecto de ordenamento 

urbanístico ou operações de loteamento urbano plenamente eficazes, 

exceto em relação àquelas que se destinem exclusivamente a actividades 

agro-pecuárias. ---------------------------------------------------- 

c) As parcelas onde se localizarem deverão possuir uma dimensão tal 

que a distância entre o perímetro exterior destas edificações e as 

extremas da mesma parcela nunca seja inferior a 10 m. ---------------   
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obrigatoriamente formalizada com a apresentação da certidão 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária. ------------------- 

8.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização ou 
o licenciamento das alterações pretendidas inviabiliza a possibilidade 

de melhoria do seu desempenho ambiental e coarta a concretização de 

projetos de investimento e de criação de emprego; ------------------- 

8.5. Considerando que o benefício socioeconómico decorrente da 

regularização da atividade poderá ser superior aos eventuais 

inconvenientes em termos de ordenamento do território, os quais, neste 

caso concreto, só podem ser devidamente avaliados mediante uma 

ponderação circunstanciada dos mesmos, no local, tendo em linha de 

conta os vários usos e ocupações prevalecentes na envolvente da 

atividade em causa e das dinâmicas de povoamento que estão subjacentes 

à localidade; ------------------------------------------------------- 

8.6. Considerando que no âmbito do posterior pedido de regularização 
da atividade pecuária, presente à entidade coordenadora, a DRAPN 

solicita às entidades pronúncia nos termos previstos nos regimes 

legais setoriais aplicáveis à atividade, conforme o estipulado no n.º 

1 e 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 

nomeadamente às entidades responsáveis pelo plano de ordenamento do 

território, servidão administrativa e restrição de utilidade pública. 

9. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 
Assim, em vista ao cumprimento do quadro legal habilitante, 

nomeadamente do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, tomamos a liberdade de sugerir a adoção do seguinte 

procedimento: ------------------------------------------------------ 

5.17. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 

intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 

5.18. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo; ------------------------------------------------------------ 

5.19. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 

e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

5.20. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 23 de novembro de 2015 -------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 
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DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

23.11.2015. -------------------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Para efeitos do estabelecido na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do 

Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro26, tendo por base o parecer 

emitido pela equipa técnica que subscreve a presente informação, 

proponho ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral que 

submeta à consideração do Senhor Presidente a adoção de decisão no 

seguinte sentido: ---------------------------------------------------  

1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 

intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 

2. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo. ------------------------------------------------------------ 

3. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 

e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

4. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 23.11.2015. --------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 23.11.2015. ----------------------------- 

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

 

 

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

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

Francisco António Chaves de Melo, não tendo participado na análise, 

discussão e votação do assunto abaixo mencionado. ------------------- 

                                                           
26 Diploma que estabelece o regime de regularização e de alteração e 

ou ampliação de estabelecimentos e explorações de atividades 

industriais, pecuárias, de operações de gestão de resíduos e de 

explorações de pedreiras incompatíveis com instrumentos de gestão 

territorial e ou condicionantes ao uso do que não disponham de título 

válido de instalação ou de título de exploração ou de exercício de 

atividade. --------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------- 

 

 

7. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE PECUÁRIA NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO, COM CARÁCTER 

EXTRAORDINÁRIO, DO REGIME EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ECONÓMICAS (RERAE), DE ACORDO COM O EXPRESSO NA ALÍNEA A) DO N.º 4 DO 

ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO. REQUERENTE: 

ALEXANDRE GOMES FERNANDES CHAVES. MORADA: LARGO S. DOS AFLITOS N.º 6 

| CASA DE MONFORTE. 5400-604 ÁGUAS FRIAS. PROCESSO N.º 730/15 | 

REQUERIMENTO N.º 1816/15. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 93/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 relacionado com o pedido 

de certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal da regularização da atividade pecuária do processo 

acima identificado, formulado com base no regime excecional de 

regularização das atividades económicas (RERAE), de acordo com o 

expresso na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro. ----------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA -------------------------------- 
2.1. Em virtude da publicação do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 
novembro, e da Portaria n.º 68/2015, de 9 de março27, encontra-se a 

decorrer, até ao dia 2 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de 

Regularização das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluem 

as atividades pecuárias. -------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrange três 
tipos de situações: ------------------------------------------------- 

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 
ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja 

alteração e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deverá submeter o seu pedido 

de regularização à Direção Regional da Agricultura e Pescas do Norte 

(DRAPN), entidade coordenadora do processo de licenciamento da 

atividade pecuária. -------------------------------------------------  

2.4. Segundo estabelecido no n.º 4 do artigo 5.º do referido diploma, 

na parte respeitante à desconformidade da localização com os 

instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares, 

servidão administrativa ou restrição de utilidade pública, o pedido 

de regularização deve ser instruído com os elementos estabelecidos nas 

alíneas de a) a g) desse mesmo número. ------------------------------ 

2.5. O elemento referido na alínea a) é a deliberação fundamentada 

de reconhecimento do interesse público municipal na regularização do 

                                                           
27 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos de 

regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do art. 1º, do DL n.º 165/2014. ----------------- 
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estabelecimento ou instalação, emitida pela assembleia municipal, sob 

proposta da câmara municipal. --------------------------------------- 

2.6. Segundo o n.º 5 do mesmo artigo, o pedido deve ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilite a ponderação dos 

interesses económicos, sociais e ambientais em presença, os quais se 

encontram enunciados desde a alínea a) à p) do referido número. ----- 

2.7. Para fundamentação do parecer técnico que deve instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliam o processo nos seguintes âmbitos: ------------------ 

(i) No âmbito social (n.º de postos de trabalho já criados e 

eventuais estratégias a implementar para a criação ou qualificação de 

emprego direto local, relevância local, prémios, louvores e outros); 

(ii) No âmbito económico (valor de produção de bens e serviços da 

atividade económica desenvolvida na exploração pecuária; produtos 

produzidos; faturação associada à atividade pecuária dos últimos dois 

anos; impactos em atividades conexas, a montante ou a jusante). ----- 

2.8. Para o efeito o requerimento deverá ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considere relevantes para a fundamentação do pedido.- 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de 

reconhecimento do Interesse Público Municipal pela Assembleia 

Municipal, constitui-se assim, como um pré-procedimento em todo o 

processo de regularização extraordinária, a submeter à entidade 

coordenadora. ------------------------------------------------------ 

2.10. O RERAE aplicado ao setor pecuário tem ainda enquadramento legal 
no Decreto-Lei n.º 81/201328, de 14 de junho e nas portarias 

regulamentares conexas ao Novo Regime das Atividades Pecuárias 

(NREAP). ----------------------------------------------------------- 

3. ANÁLISE DO PEDIDO ------------------------------------------------ 
3.1. IDENTIFICAÇÃO ------------------------------------------------- 
O requerimento apresentado consubstancia o pedido de emissão de 

certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal na regularização da atividade pecuária que a 

requerente possui na localidade de Casas de Monforte, freguesia de 

Águas Frias, por não dispor de título válido de exercício de atividade, 

apresentando situação de desconformidade com os instrumentos de gestão 

territorial vinculativos dos particulares. -------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO ----------------------------------------------------- 
8.2.1. A requerente apresenta todos os documentos solicitados para 

a instrução do processo, designadamente: ---------------------------- 

a) Identificação da requerente; -------------------------------- 

b) Identificação da exploração pecuária; ----------------------- 

c) Documento de alteração ao registo da exploração, emitido pela 

DRAPN; ------------------------------------------------------------- 

                                                           
28 NREAP ------------------------------------------------------------ 

Aprova o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP), vindo 

substituir o Decreto-Lei n.º 214/2008 e posteriores alterações que 

estabelecia o regime do exercício da atividade pecuária (REAP), nas 

explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamentos, bem como 

o regime a aplicar às atividades de gestão, por valorização ou 

eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações ou em 

unidades autónomas. ------------------------------------------------- 
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d) Documento do IFAP, contendo a caracterização da exploração 

agrícola; ---------------------------------------------------------- 

e) Extrato da planta de condicionantes, à escala 1:10.000; ----- 

f) Extrato da planta de ordenamento, à escala 1:10.000; -------- 

g) Planta de localização da edificação, à escala 1:25.000; ----- 

h) Extrato de ortofotomapa, à escala 1:5.000, contendo as 

respetivas condicionantes; ------------------------------------------ 

i) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva; ---------------------------------------------- 

j) Média anual do volume de negócios da exploração; ------------ 

k) Faturação da atividade respeitante ao ano 2015; ------------- 

l) N.º de postos de trabalho; ---------------------------------- 

m) Fundamentação da deslocalização ou desativação da exploração 

pecuária. ---------------------------------------------------------- 

8.3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

EM VIGOR  ----------------------------------------------------------- 

8.3.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 35 A do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

e identificada no sistema de identificação parcelar (SIP), com o n.º 

2665358386001, situa-se em espaços da classe 4 (Espaços Agrícolas e 

Florestais), na Categoria 4.3 (Espaços Agro-Florestais), Sub-Categoria 

4.3 A (Espaços Agro-Florestais Comuns), cumprindo o disposto na alínea 

a) do n.º 2 do artigo 36.º29 do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

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

8.3.2. Sobre a parcela de terreno, não impende qualquer servidão 

ou restrição de utilidade pública. ---------------------------------- 

8.4. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

estábulo, é de referir que a mesma desrespeita o disposto nas alíneas 

b) e c) do n.º 2 do artigo 36.º do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal (RPDM). --------------------------------------------------- 

8.5. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ---------------------------------------  

                                                           
29 Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves ----------------- 

Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ------------------ 

2) Instalações agro-pecuárias - A edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para a criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local. ------ 

b) A sua localização e implantação serão tais que garantem um 

afastamento mínimo de 200 m às linhas limites dos aglomerados - classe 

de espaços urbanos e urbanizáveis – e a quaisquer outras edificações 

existentes, licenciadas, ou previstas em projecto de ordenamento 

urbanístico ou operações de loteamento urbano plenamente eficazes, 

exceto em relação àquelas que se destinem exclusivamente a actividades 

agro-pecuárias. ---------------------------------------------------- 

c) As parcelas onde se localizarem deverão possuir uma dimensão tal 

que a distância entre o perímetro exterior destas edificações e as 

extremas da mesma parcela nunca seja inferior a 10 m. --------------- 
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8.5.1. A exploração da requerente encontra-se em exercício desde 

o ano de 2008, com o Número de Registo de Exploração 7055143, 

enquadrada em termos de NREAP, numa Classe 3, com capacidade máxima 

de 15 CN. ----------------------------------------------------------- 

8.5.2. A área total da exploração ronda os 11,77ha, sendo a área 

de 3,37ha de pastagens permanentes, 4,4ha culturas forrageiras e 4ha 

de culturas frutícolas. --------------------------------------------- 

8.5.3. As instalações são localizadas na parcela com o n.º 

2665358386001, numa área total de 0,37ha, sendo a área de ocupação das 

instalações de 0,02ha. ---------------------------------------------- 

8.5.4. Iniciou a sua exploração de jovem agricultor com a produção 

de ovinos e suínos em regime extensivo, e atualmente apenas possui 

animais de espécie suína. ------------------------------------------- 

8.5.5. Toda a produção de leitões é encaminhada para venda através 

do Clube de Produtores de Suínos de Raça Bísara do concelho de Chaves. 

8.5.6.  A exploração tem um volume de negócio anual próximo de 

11608,02€, respeitante a subsídios de apoio à exploração agrícola e 

vendas. ------------------------------------------------------------ 

8.5.7. Informa o requerente que esta exploração é fundamental para 

a sobrevivência do agregado familiar, sendo o trabalho assegurado pelo 

detentor, seu filho e pai, que se dedicam exclusivamente à atividade 

agropecuária, e que eventualmente, em períodos em que o trabalho é 

maior, recorre à contratação de trabalhadores externos. ------------- 

8.5.8. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. -------------------------------------------------------- 

8.5.9. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente, podendo levar ao fecho da 

exploração, situação que levará ao abandono da aldeia e à procura de 

trabalho noutra região ou país, pois o complemento gerado por esta 

atividade é fundamental para a sustentabilidade do agregado familiar. 

9. PARECER SOBRE O PEDIDO EM CONCRETO ------------------------------- 
9.1. Considerando que o RERAE cria uma oportunidade para que as 

entidades competentes avaliem a possibilidade de regularização de um 

conjunto significativo de unidades produtivas que: ------------------ 

(i) Não disponham de título de exploração ou de exercício válido 

face às condições atuais da atividade, designadamente por motivo de 

desconformidade com os planos de ordenamento do território vigentes 

ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública; 

(ii) Dispondo de título válido de exploração ou de exercício, estão 

impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

9.2. Considerando que as zonas rurais se caracterizam por condições 
naturais e estruturais que, na maioria dos casos, lhes conferem o 

estatuto de zonas desfavorecidas e que neste âmbito torna-se 

imperativo manter as atividades instaladas, utilizando uma estratégia 

integrada de resolução dos problemas locais, com vista à melhoria da 

qualidade de vida desses territórios; ------------------------------- 

9.3. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações finda a 2 de janeiro de 2016, e que a 

instrução do processo junto da entidade coordenadora deve ser 

obrigatoriamente formalizada com a apresentação da certidão 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária; ------------------- 
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9.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização ou 
o licenciamento das alterações pretendidas inviabiliza a possibilidade 

de melhoria do seu desempenho ambiental e coarta a concretização de 

projetos de investimento e de criação de emprego; ------------------- 

9.5. Considerando que o benefício socioeconómico decorrente da 

regularização da atividade poderá ser superior aos eventuais 

inconvenientes em termos de ordenamento do território, os quais, neste 

caso concreto, só podem ser devidamente avaliados mediante uma 

ponderação circunstanciada dos mesmos, no local, tendo em linha de 

conta os vários usos e ocupações prevalecentes na envolvente da 

atividade em causa e das dinâmicas de povoamento que estão subjacentes 

à localidade; ------------------------------------------------------- 

9.6. Considerando que no âmbito do posterior pedido de regularização 
da atividade pecuária, presente à entidade coordenadora, a DRAPN 

solicita às entidades pronúncia nos termos previstos nos regimes 

legais setoriais aplicáveis à atividade, conforme o estipulado no n.º 

1 e 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 

nomeadamente às entidades responsáveis pelo plano de ordenamento do 

território, servidão administrativa e restrição de utilidade pública. 

10. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
Assim, em vista ao cumprimento do quadro legal habilitante, 

nomeadamente do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, tomamos a liberdade de sugerir a adoção do seguinte 

procedimento: ------------------------------------------------------  

5.21. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 

intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 

5.22. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo; ------------------------------------------------------------ 

5.23. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 

e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

5.24. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 23 de novembro de 2015 -------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

23.11.2015. -------------------------------------------------------- 
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A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Para efeitos do estabelecido na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do 

Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro30, tendo por base o parecer 

emitido pela equipa técnica que subscreve a presente informação, 

proponho ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral que 

submeta à consideração do Senhor Presidente a adoção de decisão no 

seguinte sentido: ---------------------------------------------------  

1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 

intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 

2. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo. ------------------------------------------------------------ 

3. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 

e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

4. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 23.11.2015. --------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 23.11.2015. ----------------------------- 

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

 

 

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

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

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

 

                                                           
30 Diploma que estabelece o regime de regularização e de alteração e 

ou ampliação de estabelecimentos e explorações de atividades 

industriais, pecuárias, de operações de gestão de resíduos e de 

explorações de pedreiras incompatíveis com instrumentos de gestão 

territorial e ou condicionantes ao uso do que não disponham de título 

válido de instalação ou de título de exploração ou de exercício de 

atividade. --------------------------------------------------------- 
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8. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE PECUÁRIA NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO, COM CARÁCTER 

EXTRAORDINÁRIO, DO REGIME EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ECONÓMICAS (RERAE), DE ACORDO COM O EXPRESSO NA ALÍNEA A) DO N.º 4 DO 

ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO. REQUERENTE: 

MARIA DE FÁTIMA MACHADO DOS SANTOS SILVA. MORADA: RUA ALTO DA FONTE 

N.º 10 | VILA FRADE. 5400-637 LAMADARCOS. PROCESSO N.º 731/15 | 

REQUERIMENTO N.º 1827/15.INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 94/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 relacionado com o pedido 

de certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal da regularização da atividade pecuária do processo 

acima identificado, formulado com base no regime excecional de 

regularização das atividades económicas (RERAE), de acordo com o 

expresso na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro. ----------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA -------------------------------- 
2.1. Em virtude da publicação do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 
novembro, e da Portaria n.º 68/2015, de 9 de março31, encontra-se a 

decorrer, até ao dia 2 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de 

Regularização das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluem 

as atividades pecuárias. -------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrange três 
tipos de situações: ------------------------------------------------- 

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 
ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja 

alteração e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, a requerente deverá submeter o seu pedido 

de regularização à Direção Regional da Agricultura e Pescas do Norte 

(DRAPN), entidade coordenadora do processo de licenciamento da 

atividade pecuária. ------------------------------------------------- 

2.4. Segundo estabelecido no n.º 4 do artigo 5.º do referido diploma, 

na parte respeitante à desconformidade da localização com os 

instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares, 

servidão administrativa ou restrição de utilidade pública, o pedido 

de regularização deve ser instruído com os elementos estabelecidos nas 

alíneas de a) a g) desse mesmo número. ------------------------------ 

2.5. O elemento referido na alínea a) é a deliberação fundamentada 

de reconhecimento do interesse público municipal na regularização do 

estabelecimento ou instalação, emitida pela assembleia municipal, sob 

proposta da câmara municipal. --------------------------------------- 

                                                           
31 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos de 

regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do artigo 1.º, do DL n.º 165/2014. -------------- 
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2.6. Segundo o n.º 5 do mesmo artigo, o pedido deve ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilite a ponderação dos 

interesses económicos, sociais e ambientais em presença, os quais se 

encontram enunciados desde a alínea a) à p) do referido número. ----- 

2.7. Para fundamentação do parecer técnico que deve instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliam o processo nos seguintes âmbitos: ------------------ 

(i) No âmbito social (n.º de postos de trabalho já criados e 

eventuais estratégias a implementar para a criação ou qualificação de 

emprego direto local, relevância local, prémios, louvores e outros); 

(ii) No âmbito económico (valor de produção de bens e serviços da 

atividade económica desenvolvida na exploração pecuária; produtos 

produzidos; faturação associada à atividade pecuária dos últimos dois 

anos; impactos em atividades conexas, a montante ou a jusante). ----- 

2.8. Para o efeito o requerimento deverá ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que a requerente considere relevantes para a fundamentação do pedido.- 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de 

reconhecimento do Interesse Público Municipal pela Assembleia 

Municipal, constitui-se assim, como um pré-procedimento em todo o 

processo de regularização extraordinária, a submeter à entidade 

coordenadora. ------------------------------------------------------ 

2.10. O RERAE aplicado ao setor pecuário tem ainda enquadramento legal 
no Decreto-Lei n.º 81/201332, de 14 de junho e nas portarias 

regulamentares conexas ao Novo Regime das Atividades Pecuárias 

(NREAP).  ----------------------------------------------------------- 

3. ANÁLISE DO PEDIDO ------------------------------------------------  
3.1. IDENTIFICAÇÃO ------------------------------------------------- 
O requerimento apresentado consubstancia o pedido de emissão de 

certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal na regularização da atividade pecuária que a 

requerente possui na localidade de Pereiro, freguesia de Lamadarcos, 

por não dispor de título válido de exercício de atividade, apresentando 

situação de desconformidade com os instrumentos de gestão territorial 

vinculativos dos particulares. -------------------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO ----------------------------------------------------- 
9.2.1. A requerente apresenta todos os documentos solicitados para 

a instrução do processo, designadamente: ---------------------------- 

a) Identificação da requerente; --------------------------------- 

b) Identificação da exploração pecuária; ------------------------ 

c) Título de registo da exploração, da DRAPN; ------------------- 

d) Documento, da DRAPN, com identificação do destino dos efluentes 

pecuários; --------------------------------------------------------- 

e) Documento do IFAP, contando a caracterização da exploração 

agrícola; ---------------------------------------------------------- 

                                                           
32 NREAP ------------------------------------------------------------ 

Aprova o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP), vindo 

substituir o Decreto-Lei n.º 214/2008 e posteriores alterações que 

estabelecia o regime do exercício da atividade pecuária (REAP), nas 

explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamentos, bem como 

o regime a aplicar às atividades de gestão, por valorização ou 

eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações ou em 

unidades autónomas. ------------------------------------------------- 
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f) Extrato da planta de condicionantes, à escala 1:10.000; ------ 

g) Extrato de ortofotomapa, à escala 1:10.000; ------------------ 

h) Documento ortofotofráfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), à escala 1:2.000, com a delimitação da área da exploração; --- 

i) Caracterização sumária da atividade pecuária, através de memória 

descritiva; -------------------------------------------------------- 

j) Valor da produção de bens e serviços; ------------------------ 

k) Faturação da atividade respeitante aos anos 2014-2015; ------- 

l) N.º de postos de trabalho; ----------------------------------- 

m) Fundamentação da deslocalização ou desativação da exploração 

pecuária. ---------------------------------------------------------- 

9.3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

EM VIGOR ------------------------------------------------------------ 

9.3.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 34 B do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pela requerente, 

e identificada no sistema de identificação parcelar (SIP), com o n.º 

2615387337200, situa-se em espaços da classe 4 (Espaços Agrícolas e 

Florestais), na Categoria 4.3 (Espaços Agro-Florestais), Sub-Categoria 

4.3 A (Espaços Agro-Florestais Comuns), cumprindo o disposto na alínea 

a) do n.º 2 do artigo 36.º33 do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

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

9.3.2. Sobre a parcela de terreno, não impende qualquer servidão 

ou restrição de utilidade pública. ---------------------------------- 

9.3.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

estábulo, é de referir que a mesma se encontra a uma distância inferior 

a 200m, do aglomerado urbano, desrespeitando a alínea b) do n.º 2 do 

artigo 36.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal (RPDM) e a uma 

distância, entre o perímetro exterior da edificação e as extremas da 

parcela de terreno, inferior a 10 m, não cumprindo o disposto na alínea 

c) do n.º 2 do artigo 36.º do mesmo regulamento. -------------------- 

9.4. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO --------------------------------------- 

                                                           
33 33 Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves --------------- 

Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ------------------ 

2) Instalações agro-pecuárias - A edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para a criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local. ------ 

b) A sua localização e implantação serão tais que garantem um 

afastamento mínimo de 200 m às linhas limites dos aglomerados - classe 

de espaços urbanos e urbanizáveis – e a quaisquer outras edificações 

existentes, licenciadas, ou previstas em projecto de ordenamento 

urbanístico ou operações de loteamento urbano plenamente eficazes, 

exceto em relação àquelas que se destinem exclusivamente a actividades 

agro-pecuárias. ---------------------------------------------------- 

c) As parcelas onde se localizarem deverão possuir uma dimensão tal 

que a distância entre o perímetro exterior destas edificações e as 

extremas da mesma parcela nunca seja inferior a 10 m. ---------------   
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9.4.1. A exploração da requerente encontra-se em exercício desde 

o ano de 2006, com o Número de Registo de Exploração 4060730, 

enquadrada em termos de NREAP, numa Classe 3, com capacidade máxima 

de 15 CN. ----------------------------------------------------------- 

9.4.2. A área total da exploração ronda os 8,39ha, sendo a área de 

1,50ha de pastagens permanentes, 1,84ha culturas forrageiras e 1,21ha 

de vinha. ----------------------------------------------------------- 

9.4.3. As instalações são localizadas na parcela com o n.º 

2615387337200, numa área total de 2,06h, sendo a área do estábulo de 

14mx7m. ------------------------------------------------------------ 

9.4.4. Iniciou a sua exploração com a produção em regime extensivo 

de ovinos/caprinos de carne, e posteriormente em 2013 aumentou o núcleo 

de produção, para bovinos de carne, possuindo ainda 80 colmeias 

distribuídas por três apiários. ------------------------------------- 

9.4.5. Toda a produção pecuária, ovinos/caprinos e bovinos, 

destinam-se em exclusivo ao autoconsumo. ---------------------------- 

9.4.6. A exploração tem um volume de negócio anual próximo de 

6658,70€, dos quais 5361,20€ são relativos a vendas de mel e 1297,50€ 

de subsídios de apoio à exploração. --------------------------------- 

9.4.7. Informa a requerente que esta exploração é fundamental para 

a sobrevivência do agregado familiar, sendo o trabalho assegurado pelo 

detentor e agregado familiar, composto pelo seu marido e filho que se 

dedicam parcialmente à atividade agropecuária, e que eventualmente, 

em períodos em que o trabalho é maior, recorre à contratação de 

trabalhadores externos. --------------------------------------------- 

9.4.8. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. -------------------------------------------------------- 

9.4.9. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

praticamente impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

podendo levar ao fecho da exploração, situação que levará ao abandono 

da aldeia e à procura de trabalho noutra região ou país, pois o 

complemento gerado por esta atividade é fundamental para a 

sustentabilidade do agregado familiar. ------------------------------ 

10. PARECER SOBRE O PEDIDO EM CONCRETO ---------------------------- 

10.1. Considerando que o RERAE cria uma oportunidade para que as 

entidades competentes avaliem a possibilidade de regularização de um 

conjunto significativo de unidades produtivas que: ------------------ 

(i) Não disponham de título de exploração ou de exercício válido 

face às condições atuais da atividade, designadamente por motivo de 

desconformidade com os planos de ordenamento do território vigentes 

ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública; 

(ii) Dispondo de título válido de exploração ou de exercício, estão 

impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação; ------------------------------------ 

10.2. Considerando que as zonas rurais se caracterizam por condições 
naturais e estruturais que, na maioria dos casos, lhes conferem o 

estatuto de zonas desfavorecidas e que neste âmbito torna-se 

imperativo manter as atividades instaladas, utilizando uma estratégia 

integrada de resolução dos problemas locais, com vista à melhoria da 

qualidade de vida desses territórios; ------------------------------- 

10.3. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações finda a 2 de janeiro de 2016, e que a 

instrução do processo junto da entidade coordenadora deve ser 

obrigatoriamente formalizada com a apresentação da certidão 
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deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária; ------------------- 

10.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização ou 
o licenciamento das alterações pretendidas inviabiliza a possibilidade 

de melhoria do seu desempenho ambiental e coarta a concretização de 

projetos de investimento e de criação de emprego; ------------------- 

10.5. Considerando que o benefício socioeconómico decorrente da 

regularização da atividade poderá ser superior aos eventuais 

inconvenientes em termos de ordenamento do território, os quais, neste 

caso concreto, só podem ser devidamente avaliados mediante uma 

ponderação circunstanciada dos mesmos, no local, tendo em linha de 

conta os vários usos e ocupações prevalecentes na envolvente da 

atividade em causa e das dinâmicas de povoamento que estão subjacentes 

à localidade; ------------------------------------------------------- 

10.6. Considerando que no âmbito do posterior pedido de regularização 
da atividade pecuária, presente à entidade coordenadora, a DRAPN 

solicita às entidades pronúncia nos termos previstos nos regimes 

legais setoriais aplicáveis à atividade, conforme o estipulado no n.º 

1 e 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 

nomeadamente às entidades responsáveis pelo plano de ordenamento do 

território, servidão administrativa e restrição de utilidade pública. 

11. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
Assim, em vista ao cumprimento do quadro legal habilitante, 

nomeadamente do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, tomamos a liberdade de sugerir a adoção do seguinte 

procedimento: ------------------------------------------------------  

5.25. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 

intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 

5.26. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo. ------------------------------------------------------------ 

5.27. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 

e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

5.28. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 

 À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 23 de novembro de 2015 -------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 
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DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

23.11.2015. -------------------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Para efeitos do estabelecido na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do 

Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro34, tendo por base o parecer 

emitido pela equipa técnica que subscreve a presente informação, 

proponho ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral que 

submeta à consideração do Senhor Presidente a adoção de decisão no 

seguinte sentido: ---------------------------------------------------  

1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 

intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 

2. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo. ------------------------------------------------------------ 

3. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 

e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

4. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 23.11.2015. --------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 23.11.2015. ----------------------------- 

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

 

 

9. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE PECUÁRIA NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO, COM CARÁCTER 

EXTRAORDINÁRIO, DO REGIME EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

                                                           
34 Diploma que estabelece o regime de regularização e de alteração e 

ou ampliação de estabelecimentos e explorações de atividades 

industriais, pecuárias, de operações de gestão de resíduos e de 

explorações de pedreiras incompatíveis com instrumentos de gestão 

territorial e ou condicionantes ao uso do que não disponham de título 

válido de instalação ou de título de exploração ou de exercício de 

atividade. --------------------------------------------------------- 
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ECONÓMICAS (RERAE), DE ACORDO COM O EXPRESSO NA ALÍNEA A) DO N.º 4 DO 

ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO. REQUERENTE: 

AMÉRICO DIAS DE SOUSA. MORADA: RUA COMENDADOR BRANHA FONTOURA N.º 56 

| ANELHE. 5400-011 ANELHE. PROCESSO N.º 733/15 | REQUERIMENTO N.º 

1829/15. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 95/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 relacionado com o pedido 

de certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal da regularização da atividade pecuária do processo 

acima identificado, formulado com base no regime excecional de 

regularização das atividades económicas (RERAE), de acordo com o 

expresso na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro. ----------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA -------------------------------- 
2.1. Em virtude da publicação do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 
novembro, e da Portaria n.º 68/2015, de 9 de março35, encontra-se a 

decorrer, até ao dia 2 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de 

Regularização das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluem 

as atividades pecuárias. -------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrange três 
tipos de situações: ------------------------------------------------- 

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 
ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja 

alteração e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, a requerente deverá submeter o seu pedido 

de regularização à Direção Regional da Agricultura e Pescas do Norte 

(DRAPN), entidade coordenadora do processo de licenciamento da 

atividade pecuária. ------------------------------------------------- 

2.4. Segundo estabelecido no n.º 4 do artigo 5.º do referido diploma, 

na parte respeitante à desconformidade da localização com os 

instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares, 

servidão administrativa ou restrição de utilidade pública, o pedido 

de regularização deve ser instruído com os elementos estabelecidos nas 

alíneas de a) a g) desse mesmo número. ------------------------------ 

2.5. O elemento referido na alínea a) é a deliberação fundamentada 

de reconhecimento do interesse público municipal na regularização do 

estabelecimento ou instalação, emitida pela assembleia municipal, sob 

proposta da câmara municipal. --------------------------------------- 

2.6. Segundo o n.º 5 do mesmo artigo, o pedido deve ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilite a ponderação dos 

interesses económicos, sociais e ambientais em presença, os quais se 

encontram enunciados desde a alínea a) à p) do referido número. ----- 

2.7. Para fundamentação do parecer técnico que deve instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

                                                           
35 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos de 

regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do artigo 1.º, do DL n.º 165/2014. -------------- 
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no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliam o processo nos seguintes âmbitos: ------------------ 

(i) No âmbito social (n.º de postos de trabalho já criados e 

eventuais estratégias a implementar para a criação ou qualificação de 

emprego direto local, relevância local, prémios, louvores e outros); 

(ii) No âmbito económico (valor de produção de bens e serviços da 

atividade económica desenvolvida na exploração pecuária; produtos 

produzidos; faturação associada à atividade pecuária dos últimos dois 

anos; impactos em atividades conexas, a montante ou a jusante). ----- 

2.8. Para o efeito o requerimento deverá ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que a requerente considere relevantes para a fundamentação do pedido.- 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de 

reconhecimento do Interesse Público Municipal pela Assembleia 

Municipal, constitui-se assim, como um pré-procedimento em todo o 

processo de regularização extraordinária, a submeter à entidade 

coordenadora. ------------------------------------------------------ 

2.10. O RERAE aplicado ao setor pecuário tem ainda enquadramento legal 
no Decreto-Lei n.º 81/201336, de 14 de junho e nas portarias 

regulamentares conexas ao Novo Regime das Atividades Pecuárias 

(NREAP).  ----------------------------------------------------------- 

3. ANÁLISE DO PEDIDO ------------------------------------------------ 
3.1. IDENTIFICAÇÃO -------------------------------------------------   
O requerimento apresentado consubstancia o pedido de emissão de 

certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal na regularização da atividade pecuária que o 

requerente possui na localidade de Anelhe, freguesia de Anelhe, por 

não dispor de título válido de exercício de atividade, apresentando 

situação de desconformidade com os instrumentos de gestão territorial 

vinculativos e com restrições de utilidade pública. ----------------- 

3.2. INSTRUÇÃO ----------------------------------------------------- 
10.2.1. O requerente apresenta todos os documentos solicitados para 

a instrução do processo, designadamente: ----------------------------  

a) Identificação do requerente; -------------------------------- 

b) Identificação da exploração pecuária; ----------------------- 

c) Título de registo de exploração, emitido em 23/05/2012, pela 

DRAPN; ------------------------------------------------------------- 

d) Registo para o exercício da atividade pecuária, emitido pela 

DGV, em 28/04/2003; ------------------------------------------------- 

e) Registo de existências e deslocações de bovinos, emitido pela 

DGV, em 28/04/2003; ------------------------------------------------- 

f) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo 

IFAP; -------------------------------------------------------------- 

g) Identificação do n.º de parcelário, com registo de início da 

atividade; --------------------------------------------------------- 

                                                           
36 NREAP ------------------------------------------------------------ 

Aprova o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP), vindo 

substituir o Decreto-Lei n.º 214/2008 e posteriores alterações que 

estabelecia o regime do exercício da atividade pecuária (REAP), nas 

explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamentos, bem como 

o regime a aplicar às atividades de gestão, por valorização ou 

eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações ou em 

unidades autónomas. ------------------------------------------------- 
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h) Extrato da planta de ordenamento, à escala 1:10.000; -------- 

i) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), à escala 1:2.000; -------------------------------------------- 

j) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva; ---------------------------------------------- 

k) Valor da produção de bens e serviços, com comprovativo de 

declaração de IRS respeitante ao ano 2014; -------------------------- 

l) N.º de postos de trabalho; ---------------------------------- 

m) Fundamentação da deslocalização ou desativação da exploração 

pecuária. ---------------------------------------------------------- 

10.3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

EM VIGOR  ----------------------------------------------------------- 

10.3.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 46 B do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

e identificada no sistema de identificação parcelar (SIP), com o n.º 

2465231035002, situa-se em espaços que são simultaneamente da classe 

4 (Espaços Agrícolas e Florestais), na Categoria 4.2 (Espaços 

Agrícolas), Sub-Categoria 4.2. A (Espaços Agrícolas Condicionados – 

RAN e REN) e da Classe 5 (Espaços Culturais e Naturais), na Categoria 

5.3 (Espaços de Interesse Paisagístico). ---------------------------- 

10.3.2. Sobre a parcela de terreno, impendem servidões e restrições 

de utilidade pública - RAN e REN. ----------------------------------- 

10.3.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma desrespeita o disposto nas alíneas a), b) e 

c) do n.º 2 do artigo 36.º37 do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

(RPDM). ------------------------------------------------------------ 

10.4. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ---------------------------------------  

10.4.1. A exploração do requerente encontra-se em exercício desde 

o ano de 2003, com o Número de Registo de Exploração 4084706, 

enquadrada em termos de NREAP, numa Classe 3, com capacidade máxima 

de 15 CN, e atualmente com 4 CN de bovinos em regime intensivo para a 

produção de vitelos. ------------------------------------------------ 

                                                           
37 Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves ----------------- 

Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ------------------ 

2) Instalações agro-pecuárias - A edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para a criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local. ------ 

b) A sua localização e implantação serão tais que garantem um 

afastamento mínimo de 200 m às linhas limites dos aglomerados - classe 

de espaços urbanos e urbanizáveis – e a quaisquer outras edificações 

existentes, licenciadas, ou previstas em projecto de ordenamento 

urbanístico ou operações de loteamento urbano plenamente eficazes, 

exceto em relação àquelas que se destinem exclusivamente a actividades 

agro-pecuárias. ---------------------------------------------------- 

c) As parcelas onde se localizarem deverão possuir uma dimensão tal 

que a distância entre o perímetro exterior destas edificações e as 

extremas da mesma parcela nunca seja inferior a 10 m. ---------------   
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10.4.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 5,22ha. 

10.4.3. As instalações são localizadas na parcela com o n.º 

2465231035002, com uma área total de 0,03ha. ------------------------ 

10.4.4. A exploração tem um volume de negócio anual próximo de 

5690,00€, respeitante aos subsídios de apoio à produção, e à venda dos 

vitelos. Os animais são adquiridos com cerca de 5 meses e vendidos 

para o abate, por volta dos 11 meses. -------------------------------  

10.4.5. Informa o requerente que esta exploração é fundamental para 

a sobrevivência do agregado familiar, sendo o trabalho assegurado pelo 

detentor e sua esposa, a qual se dedica exclusivamente à atividade 

agropecuária, e o próprio a tempo parcial. Eventualmente, em períodos 

em que o trabalho é maior, por norma, recorre à contratação de 

trabalhadores externos. --------------------------------------------- 

10.4.6. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. -------------------------------------------------------- 

10.4.7. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente, podendo levar ao fecho da 

exploração, situação que levará ao abandono da aldeia e à procura de 

trabalho noutra região ou país, pois o complemento gerado por esta 

atividade é fundamental para a sustentabilidade do agregado familiar, 

que inclui três filhos dependentes. --------------------------------- 

10.4.8. O requerente apela ainda ao facto de Anelhe se encontrar 

numa zona em risco de despovoamento, sendo essencial à vitalidade 

dessa região assegurando um conjunto de fatores ambientais, sociais e 

económicos para o concelho onde se insere. -------------------------- 

11. PARECER SOBRE O PEDIDO EM CONCRETO ---------------------------- 

11.1. Considerando que o RERAE cria uma oportunidade para que as 

entidades competentes avaliem a possibilidade de regularização de um 

conjunto significativo de unidades produtivas que: ------------------ 

(i) Não disponham de título de exploração ou de exercício válido 

face às condições atuais da atividade, designadamente por motivo de 

desconformidade com os planos de ordenamento do território vigentes 

ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública; 

(ii) Dispondo de título válido de exploração ou de exercício, estão 

impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação; ------------------------------------ 

11.2. Considerando que as zonas rurais se caracterizam por condições 
naturais e estruturais que, na maioria dos casos, lhes conferem o 

estatuto de zonas desfavorecidas e que neste âmbito torna-se 

imperativo manter as atividades instaladas, utilizando uma estratégia 

integrada de resolução dos problemas locais, com vista à melhoria da 

qualidade de vida desses territórios; ------------------------------- 

11.3. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações finda a 2 de janeiro de 2016, e que a 

instrução do processo junto da entidade coordenadora deve ser 

obrigatoriamente formalizada com a apresentação da certidão 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária; ------------------- 

11.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização ou 
o licenciamento das alterações pretendidas inviabiliza a possibilidade 

de melhoria do seu desempenho ambiental e coarta a concretização de 

projetos de investimento e de criação de emprego; ------------------- 
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11.5. Considerando que o benefício socioeconómico decorrente da 

regularização da atividade poderá ser superior aos eventuais 

inconvenientes em termos de ordenamento do território, os quais, neste 

caso concreto, só podem ser devidamente avaliados mediante uma 

ponderação circunstanciada dos mesmos, no local, tendo em linha de 

conta os vários usos e ocupações prevalecentes na envolvente da 

atividade em causa e das dinâmicas de povoamento que estão subjacentes 

à localidade; ------------------------------------------------------- 

11.6. Considerando que no âmbito do posterior pedido de regularização 
da atividade pecuária, presente à entidade coordenadora, a DRAPN 

solicita às entidades pronúncia nos termos previstos nos regimes 

legais setoriais aplicáveis à atividade, conforme o estipulado no n.º 

1 e 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 

nomeadamente às entidades responsáveis pelo plano de ordenamento do 

território, servidão administrativa e restrição de utilidade pública. 

12. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
Assim, em vista ao cumprimento do quadro legal habilitante, 

nomeadamente do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, tomamos a liberdade de sugerir a adoção do seguinte 

procedimento: ------------------------------------------------------  

5.29. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 

intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 

5.30. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo. ------------------------------------------------------------ 

5.31. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 

e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

5.32. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 

 À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 23 de novembro de 2015 -------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

23.11.2015. -------------------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 
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Para efeitos do estabelecido na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do 

Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro38, tendo por base o parecer 

emitido pela equipa técnica que subscreve a presente informação, 

proponho ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral que 

submeta à consideração do Senhor Presidente a adoção de decisão no 

seguinte sentido: ---------------------------------------------------  

1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 

intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 

2. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo. ------------------------------------------------------------ 

3. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 

e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

4. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 23.11.2015. --------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 23.11.2015. ----------------------------- 

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

 

 

10. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE PECUÁRIA NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO, COM CARÁCTER 

EXTRAORDINÁRIO, DO REGIME EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ECONÓMICAS (RERAE), DE ACORDO COM O EXPRESSO NA ALÍNEA A) DO N.º 4 DO 

ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO. REQUERENTE: 

JORGE TEIXEIRA LAMEIRAS. MORADA: RUA CENTRAL N.º 6 | SANDOMIL. 5400-

653 NOGUEIRA DA MONTANHA. PROCESSO N.º 734/15 | REQUERIMENTO N.º 

                                                           
38 Diploma que estabelece o regime de regularização e de alteração e 

ou ampliação de estabelecimentos e explorações de atividades 

industriais, pecuárias, de operações de gestão de resíduos e de 

explorações de pedreiras incompatíveis com instrumentos de gestão 

territorial e ou condicionantes ao uso do que não disponham de título 

válido de instalação ou de título de exploração ou de exercício de 

atividade. --------------------------------------------------------- 
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1830/15. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 96/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 relacionado com o pedido 

de certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal da regularização da atividade pecuária do processo 

acima identificado, formulado com base no regime excecional de 

regularização das atividades económicas (RERAE), de acordo com o 

expresso na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro. ----------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA -------------------------------- 
2.1. Em virtude da publicação do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 
novembro, e da Portaria n.º 68/2015, de 9 de março39, encontra-se a 

decorrer, até ao dia 2 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de 

Regularização das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluem 

as atividades pecuárias. -------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrange três 
tipos de situações: ------------------------------------------------- 

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 
ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja 

alteração e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, a requerente deverá submeter o seu pedido 

de regularização à Direção Regional da Agricultura e Pescas do Norte 

(DRAPN), entidade coordenadora do processo de licenciamento da 

atividade pecuária. ------------------------------------------------- 

2.4. Segundo estabelecido no n.º 4 do artigo 5.º do referido diploma, 

na parte respeitante à desconformidade da localização com os 

instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares, 

servidão administrativa ou restrição de utilidade pública, o pedido 

de regularização deve ser instruído com os elementos estabelecidos nas 

alíneas de a) a g) desse mesmo número. ------------------------------ 

2.5. O elemento referido na alínea a) é a deliberação fundamentada 

de reconhecimento do interesse público municipal na regularização do 

estabelecimento ou instalação, emitida pela assembleia municipal, sob 

proposta da câmara municipal. --------------------------------------- 

2.6. Segundo o n.º 5 do mesmo artigo, o pedido deve ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilite a ponderação dos 

interesses económicos, sociais e ambientais em presença, os quais se 

encontram enunciados desde a alínea a) à p) do referido número. ----- 

2.7. Para fundamentação do parecer técnico que deve instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliam o processo nos seguintes âmbitos: ------------------ 

                                                           
39 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos de 

regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do artigo 1.º, do DL n.º 165/2014. -------------- 
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(i) No âmbito social (n.º de postos de trabalho já criados e 

eventuais estratégias a implementar para a criação ou qualificação de 

emprego direto local, relevância local, prémios, louvores e outros); 

(ii) No âmbito económico (valor de produção de bens e serviços da 

atividade económica desenvolvida na exploração pecuária; produtos 

produzidos; faturação associada à atividade pecuária dos últimos dois 

anos; impactos em atividades conexas, a montante ou a jusante). ----- 

2.8. Para o efeito o requerimento deverá ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que a requerente considere relevantes para a fundamentação do pedido.- 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de 

reconhecimento do Interesse Público Municipal pela Assembleia 

Municipal, constitui-se assim, como um pré-procedimento em todo o 

processo de regularização extraordinária, a submeter à entidade 

coordenadora. ------------------------------------------------------ 

2.10. O RERAE aplicado ao setor pecuário tem ainda enquadramento legal 
no Decreto-Lei n.º 81/201340, de 14 de junho e nas portarias 

regulamentares conexas ao Novo Regime das Atividades Pecuárias 

(NREAP).  ----------------------------------------------------------- 

3. ANÁLISE DO PEDIDO ------------------------------------------------ 
3.1. IDENTIFICAÇÃO ------------------------------------------------- 
O requerimento apresentado consubstancia o pedido de emissão de 

certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal na regularização da atividade pecuária que a 

requerente possui na localidade de Sandomil, freguesia de Nogueira de 

Montanha, por não dispor de título válido de exercício de atividade, 

apresentando situação de desconformidade com os instrumentos de gestão 

territorial vinculativos e com restrições de utilidade pública. ----- 

3.2. INSTRUÇÃO -----------------------------------------------------  
11.2.1. A requerente apresenta todos os documentos solicitados para 

a instrução do processo, designadamente: ---------------------------- 

a) Identificação do requerente; -------------------------------- 

b) Identificação da exploração pecuária; ----------------------- 

c) Título de registo da exploração, emitido pela DRAPN; -------- 

d) Declaração de atividade de exploração de bovinos, existente 

antes de dezembro de 2005, emitida pela DGV; ------------------------ 

e) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo 

IFAP; -------------------------------------------------------------- 

f) Duas certidões de teor, emitidas pela Autoridade Tributária e 

Aduaneira (serviço de finanças de Chaves), respeitantes à 

identificação dos prédios abrangidos pela exploração pecuária; ------ 

g) Plantas de localização das duas edificações, à escala 1:5.000; 

h) Extrato das plantas de condicionantes, à escala 1:10.000; --- 

i) Extrato das plantas de ordenamento, à escala 1:10.000; ------ 

                                                           
40 NREAP ------------------------------------------------------------ 

Aprova o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP), vindo 

substituir o Decreto-Lei n.º 214/2008 e posteriores alterações que 

estabelecia o regime do exercício da atividade pecuária (REAP), nas 

explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamentos, bem como 

o regime a aplicar às atividades de gestão, por valorização ou 

eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações ou em 

unidades autónomas. ------------------------------------------------- 
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j) Documentos ortofotográficos do Sistema de Identificação 

Parcelar (SIP), à escala 1:2.000; ----------------------------------- 

k) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva; ---------------------------------------------- 

l) Valor da produção de bens e serviços, com comprovativo de 

declaração de IRS respeitante ao ano 2014; -------------------------- 

m) N.º de postos de trabalho; ---------------------------------- 

n) Fundamentação da deslocalização ou desativação da exploração 

pecuária. ---------------------------------------------------------- 

11.3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

EM VIGOR ------------------------------------------------------------  

11.3.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 47 B do Plano 

Diretor Municipal, as parcelas de terreno, apresentadas pelo 

requerente, e identificadas no sistema de identificação parcelar 

(SIP), com os n.º 2565216085001 e 2565208100003, situam-se em espaços 

da classe 1 (Espaços Urbanos e Urbanizáveis), na Categoria 1.3 (Outros 

Aglomerados). ------------------------------------------------------ 

11.3.2. Sobre as parcelas de terreno, não impende qualquer servidão 

ou restrição de utilidade pública. ---------------------------------- 

11.3.3. Relativamente às instalações físicas da exploração 

pecuária, estábulos, é de referir que as mesmas desrespeitam o disposto 

nas alíneas a), b) e c) do n.º 2 do artigo 36.º41 do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal (RPDM). ------------------------------------- 

11.4. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO --------------------------------------- 

11.4.1. A exploração da requerente encontra-se em exercício desde 

o ano de 1991, com o Número de Registo de Exploração 2118265, 

enquadrada em termos de NREAP, numa Classe 3, com capacidade máxima 

de 15 CN, e atualmente com 3,4 CN de bovinos em regime extensivo. --- 

11.4.2. A área total da exploração ronda os 15,16ha, sendo a área 

de 4,49ha de pastagens permanentes, 8,98ha culturas forrageiras e 

1,69ha de culturas frutícolas - castanheiros. ----------------------- 

                                                           
41 Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves ----------------- 

Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ------------------ 

2) Instalações agro-pecuárias - A edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para a criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local. ------ 

b) A sua localização e implantação serão tais que garantem um 

afastamento mínimo de 200 m às linhas limites dos aglomerados - classe 

de espaços urbanos e urbanizáveis – e a quaisquer outras edificações 

existentes, licenciadas, ou previstas em projecto de ordenamento 

urbanístico ou operações de loteamento urbano plenamente eficazes, 

exceto em relação àquelas que se destinem exclusivamente a actividades 

agro-pecuárias. ---------------------------------------------------- 

c) As parcelas onde se localizarem deverão possuir uma dimensão tal 

que a distância entre o perímetro exterior destas edificações e as 

extremas da mesma parcela nunca seja inferior a 10 m. ---------------   
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11.4.3. As instalações são localizadas nas parcelas com o n.º 

2565216085001 com uma área total de 0,02ha, e 2565208100003 com uma 

área total de 0,01ha. ----------------------------------------------- 

11.4.4. Da produção resulta 1 vitelo por ano, ao qual acresce a 

compra de mais vitelos, com o fim de engorda para posterior venda. --  

11.4.5. A exploração tem um volume de negócio anual próximo de 

2524,00€, respeitante à venda dos vitelos, realizada por comerciantes 

locais na Feira de Gado Chaves e outras do setor. ------------------- 

11.4.6. Informa o requerente que esta exploração é fundamental para 

a sobrevivência do agregado familiar, sendo o trabalho assegurado pelo 

detentor, sua esposa e filhos, que se dedicam exclusivamente à 

atividade agropecuária, e que eventualmente, em períodos em que o 

trabalho é maior, recorre à contratação de trabalhadores externos. --  

11.4.7. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. --------------------------------------------------------  

11.4.8. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente, podendo levar ao fecho da 

exploração, situação que levará ao abandono da aldeia e à procura de 

trabalho noutra região ou país, pois o complemento gerado por esta 

atividade é fundamental para a sustentabilidade do agregado familiar. 

12. PARECER SOBRE O PEDIDO EM CONCRETO ---------------------------- 

12.1. Considerando que o RERAE cria uma oportunidade para que as 

entidades competentes avaliem a possibilidade de regularização de um 

conjunto significativo de unidades produtivas que: ------------------ 

(i) Não disponham de título de exploração ou de exercício válido 

face às condições atuais da atividade, designadamente por motivo de 

desconformidade com os planos de ordenamento do território vigentes 

ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública; 

(ii) Dispondo de título válido de exploração ou de exercício, estão 

impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação; ------------------------------------ 

12.2. Considerando que as zonas rurais se caracterizam por condições 
naturais e estruturais que, na maioria dos casos, lhes conferem o 

estatuto de zonas desfavorecidas e que neste âmbito torna-se 

imperativo manter as atividades instaladas, utilizando uma estratégia 

integrada de resolução dos problemas locais, com vista à melhoria da 

qualidade de vida desses territórios; ------------------------------- 

12.3. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações finda a 2 de janeiro de 2016, e que a 

instrução do processo junto da entidade coordenadora deve ser 

obrigatoriamente formalizada com a apresentação da certidão 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária; ------------------- 

12.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização ou 
o licenciamento das alterações pretendidas inviabiliza a possibilidade 

de melhoria do seu desempenho ambiental e coarta a concretização de 

projetos de investimento e de criação de emprego; ------------------- 

12.5. Considerando que o benefício socioeconómico decorrente da 

regularização da atividade poderá ser superior aos eventuais 

inconvenientes em termos de ordenamento do território, os quais, neste 

caso concreto, só podem ser devidamente avaliados mediante uma 

ponderação circunstanciada dos mesmos, no local, tendo em linha de 

conta os vários usos e ocupações prevalecentes na envolvente da 
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atividade em causa e das dinâmicas de povoamento que estão subjacentes 

à localidade; ------------------------------------------------------- 

12.6. Considerando que no âmbito do posterior pedido de regularização 
da atividade pecuária, presente à entidade coordenadora, a DRAPN 

solicita às entidades pronúncia nos termos previstos nos regimes 

legais setoriais aplicáveis à atividade, conforme o estipulado no n.º 

1 e 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 

nomeadamente às entidades responsáveis pelo plano de ordenamento do 

território, servidão administrativa e restrição de utilidade pública. 

13. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
Assim, em vista ao cumprimento do quadro legal habilitante, 

nomeadamente do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, tomamos a liberdade de sugerir a adoção do seguinte 

procedimento: ------------------------------------------------------  

5.33. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 

intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 

5.34. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo. ------------------------------------------------------------ 

5.35. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 

e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

5.36. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 

 À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 23 de novembro de 2015 -------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

23.11.2015. -------------------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Para efeitos do estabelecido na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do 

Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro42, tendo por base o parecer 

                                                           
42 Diploma que estabelece o regime de regularização e de alteração e 

ou ampliação de estabelecimentos e explorações de atividades 

industriais, pecuárias, de operações de gestão de resíduos e de 

explorações de pedreiras incompatíveis com instrumentos de gestão 

territorial e ou condicionantes ao uso do que não disponham de título 
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emitido pela equipa técnica que subscreve a presente informação, 

proponho ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral que 

submeta à consideração do Senhor Presidente a adoção de decisão no 

seguinte sentido: ---------------------------------------------------  

1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 

intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 

2. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo. ------------------------------------------------------------ 

3. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 

e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

4. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 23.11.2015. --------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 23.11.2015. ----------------------------- 

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

 

 

11. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE PECUÁRIA NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO, COM CARÁCTER 

EXTRAORDINÁRIO, DO REGIME EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ECONÓMICAS (RERAE), DE ACORDO COM O EXPRESSO NA ALÍNEA A) DO N.º 4 DO 

ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO. REQUERENTE: 

EUFRÁSIA BARROSO BARRIGAS ALMEIDA. MORADA: ESTRADA NACIONAL 311 N.º 

12 | SOUTO VELHO. 5400-013 ANELHE. PROCESSO N.º 736/15 | REQUERIMENTO 

N.º 1833/15. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 97/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 relacionado com o pedido 

de certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal da regularização da atividade pecuária do processo 

                                                           

válido de instalação ou de título de exploração ou de exercício de 

atividade. --------------------------------------------------------- 
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acima identificado, formulado com base no regime excecional de 

regularização das atividades económicas (RERAE), de acordo com o 

expresso na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro. ----------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA -------------------------------- 
2.1. Em virtude da publicação do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 
novembro, e da Portaria n.º 68/2015, de 9 de março43, encontra-se a 

decorrer, até ao dia 2 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de 

Regularização das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluem 

as atividades pecuárias. -------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrange três 
tipos de situações: ------------------------------------------------- 

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 
ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja 

alteração e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, a requerente deverá submeter o seu pedido 

de regularização à Direção Regional da Agricultura e Pescas do Norte 

(DRAPN), entidade coordenadora do processo de licenciamento da 

atividade pecuária. ------------------------------------------------- 

2.4. Segundo estabelecido no n.º 4 do artigo 5.º do referido diploma, 

na parte respeitante à desconformidade da localização com os 

instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares, 

servidão administrativa ou restrição de utilidade pública, o pedido 

de regularização deve ser instruído com os elementos estabelecidos nas 

alíneas de a) a g) desse mesmo número. ------------------------------ 

2.5. O elemento referido na alínea a) é a deliberação fundamentada 

de reconhecimento do interesse público municipal na regularização do 

estabelecimento ou instalação, emitida pela assembleia municipal, sob 

proposta da câmara municipal. --------------------------------------- 

2.6. Segundo o n.º 5 do mesmo artigo, o pedido deve ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilite a ponderação dos 

interesses económicos, sociais e ambientais em presença, os quais se 

encontram enunciados desde a alínea a) à p) do referido número. ----- 

2.7. Para fundamentação do parecer técnico que deve instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliam o processo nos seguintes âmbitos: ------------------ 

(i) No âmbito social (n.º de postos de trabalho já criados e 

eventuais estratégias a implementar para a criação ou qualificação de 

emprego direto local, relevância local, prémios, louvores e outros); 

(ii) No âmbito económico (valor de produção de bens e serviços da 

atividade económica desenvolvida na exploração pecuária; produtos 

produzidos; faturação associada à atividade pecuária dos últimos dois 

anos; impactos em atividades conexas, a montante ou a jusante). ----- 

2.8. Para o efeito o requerimento deverá ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

                                                           
43 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos de 

regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do artigo 1.º, do DL n.º 165/2014. -------------- 
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artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que a requerente considere relevantes para a fundamentação do pedido.  

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de 

reconhecimento do Interesse Público Municipal pela Assembleia 

Municipal, constitui-se assim, como um pré-procedimento em todo o 

processo de regularização extraordinária, a submeter à entidade 

coordenadora. ------------------------------------------------------ 

2.10. O RERAE aplicado ao setor pecuário tem ainda enquadramento legal 
no Decreto-Lei n.º 81/201344, de 14 de junho e nas portarias 

regulamentares conexas ao Novo Regime das Atividades Pecuárias 

(NREAP).  ----------------------------------------------------------- 

3. ANÁLISE DO PEDIDO ------------------------------------------------ 
3.1. IDENTIFICAÇÃO ------------------------------------------------- 
O requerimento apresentado consubstancia o pedido de emissão de 

certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal na regularização da atividade pecuária que a 

requerente possui na localidade de Souto Velho, freguesia de Anelhe, 

por não dispor de título válido de exercício de atividade, apresentando 

situação de desconformidade com os instrumentos de gestão territorial 

vinculativos e com restrições de utilidade pública. ----------------- 

3.2. INSTRUÇÃO -----------------------------------------------------  
12.2.1. A requerente apresenta todos os documentos solicitados para 

a instrução do processo, designadamente: ----------------------------  

a) Identificação da requerente; -------------------------------- 

b) Identificação da exploração pecuária; ----------------------- 

c) Título de registo da exploração, emitida pela DRAPN; -------- 

d) Alvará de licença sanitária, emitida pela Câmara Municipal, em 

1999, para a exploração de pocilga familiar; ------------------------ 

e) Alvará de utilização, emitida pela Câmara Municipal, em 2003, 

para serviços de restauração – cozinha regional; -------------------- 

f) Extrato de ortofotomapa, à escala 1:5.000, com indicação das 

respetivas condicionantes ao PDM; ----------------------------------- 

g) Licença de exploração de estabelecimento de venda direta, 

emitida pela DRAPN, em 2007; ---------------------------------------- 

h) Registo de atribuição de número de controlo veterinário, 

emitido pela DGV, com validade expirada em 15/02/2012; -------------- 

i) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), à escala 1:2.000; -------------------------------------------- 

j) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva; ---------------------------------------------- 

k) Valor da produção de bens e serviços, com comprovativo de 

declaração de IRS, respeitante ao ano 2014; ------------------------- 

l) N.º de postos de trabalho – requerente, marido e filho; ----- 

m) Fundamentação da deslocalização ou desativação da exploração 

pecuária. ---------------------------------------------------------- 

                                                           
44 NREAP ------------------------------------------------------------ 

Aprova o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP), vindo 

substituir o Decreto-Lei n.º 214/2008 e posteriores alterações que 

estabelecia o regime do exercício da atividade pecuária (REAP), nas 

explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamentos, bem como 

o regime a aplicar às atividades de gestão, por valorização ou 

eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações ou em 

unidades autónomas. ------------------------------------------------- 
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12.3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

EM VIGOR ------------------------------------------------------------ 

12.3.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 46 B do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pela requerente, 

e identificada no sistema de identificação parcelar (SIP), com o n.º 

2455216984008, situa-se em duas classes distintas, classe 1 (Espaços 

Urbanos e Urbanizáveis), Categoria 1.3 (Outros Aglomerados), e na 

classe 4 (Espaços Agrícolas e Florestais), Categoria 4.3 (Espaços 

Agro-Florestais), Sub-Categoria 4.3. A (Espaços Agro-Florestais 

Comuns). -----------------------------------------------------------  

12.3.2. Sobre a parcela de terreno, não impende qualquer restrição 

de utilidade pública. ----------------------------------------------- 

12.3.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

pocilga, de referir que a mesma desrespeita o disposto nas alíneas a), 

b) e c) do n.º 2 do artigo 36.º45 do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal (RPDM). ---------------------------------------------------  

12.4. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ---------------------------------------  

12.4.1. A exploração da requerente encontra-se em exercício desde 

o ano de 1999, com o Número de Registo de Exploração 1037840, 

enquadrada em termos de NREAP, numa Classe 3, com capacidade máxima 

de 15 CN, e atualmente com 15CN de suínos. -------------------------- 

12.4.2. Esta exploração está integrada num projeto de Cozinha 

Regional de Fumeiro, sendo a produção utilizada para a transformação. 

A Cozinha Regional realiza em complemento a secagem e desidratação de 

frutos e hortícolas, fabrico de doces, compotas, geleias, marmelada e 

conservas. --------------------------------------------------------- 

12.4.3. A área total da exploração agropecuária ronda os 8,27ha, 

com 0,26ha de pastagens permanentes, 5,96ha de culturas forrageiras e 

2,05ha de vinha. ---------------------------------------------------- 

12.4.4. As instalações são localizadas na parcela com o n.º 

2455216984008, com uma área total de 0,41ha, e área social de 0,05ha.  

                                                           
45 Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves ----------------- 

Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ------------------ 

2) Instalações agro-pecuárias - A edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para a criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local. ------ 

b) A sua localização e implantação serão tais que garantem um 

afastamento mínimo de 200 m às linhas limites dos aglomerados - classe 

de espaços urbanos e urbanizáveis – e a quaisquer outras edificações 

existentes, licenciadas, ou previstas em projecto de ordenamento 

urbanístico ou operações de loteamento urbano plenamente eficazes, 

exceto em relação àquelas que se destinem exclusivamente a actividades 

agro-pecuárias. ---------------------------------------------------- 

c) As parcelas onde se localizarem deverão possuir uma dimensão tal 

que a distância entre o perímetro exterior destas edificações e as 

extremas da mesma parcela nunca seja inferior a 10 m. ---------------    
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12.4.5. A requerente apresenta na declaração de rendimentos um 

volume de negócio anual próximo de 14533,37€, respeitante aos 

subsídios de apoio à produção, a vendas, a prestação de serviços e 

outros rendimentos. ------------------------------------------------- 

12.4.6. Informa a requerente que esta exploração é fundamental para 

a sobrevivência do agregado familiar, sendo o trabalho assegurado pela 

detentora, marido e filho, que se dedicam exclusivamente à atividade 

agropecuária. Eventualmente, em períodos em que o trabalho é maior, 

por norma, recorre à contratação de trabalhadores externos. --------- 

12.4.7. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. -------------------------------------------------------- 

12.4.8. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para a requerente, podendo levar ao fecho da 

exploração, situação que levará ao abandono da aldeia e à procura de 

trabalho noutra região ou país, pois o complemento gerado por esta 

atividade é fundamental para a sustentabilidade do agregado familiar. 

12.4.9. A requerente apela ainda ao facto de Souto Velho se 

encontrar numa zona em risco de despovoamento, sendo essencial à 

vitalidade dessa região assegurando um conjunto de fatores ambientais, 

sociais e económicos para o concelho onde se insere. ---------------- 

13. PARECER SOBRE O PEDIDO EM CONCRETO ---------------------------- 

13.1. Considerando que o RERAE cria uma oportunidade para que as 

entidades competentes avaliem a possibilidade de regularização de um 

conjunto significativo de unidades produtivas que: ------------------ 

(i) Não disponham de título de exploração ou de exercício válido 

face às condições atuais da atividade, designadamente por motivo de 

desconformidade com os planos de ordenamento do território vigentes 

ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública; 

(ii) Dispondo de título válido de exploração ou de exercício, estão 

impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação; ------------------------------------ 

13.2. Considerando que as zonas rurais se caracterizam por condições 
naturais e estruturais que, na maioria dos casos, lhes conferem o 

estatuto de zonas desfavorecidas e que neste âmbito torna-se 

imperativo manter as atividades instaladas, utilizando uma estratégia 

integrada de resolução dos problemas locais, com vista à melhoria da 

qualidade de vida desses territórios; ------------------------------- 

13.3. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações finda a 2 de janeiro de 2016, e que a 

instrução do processo junto da entidade coordenadora deve ser 

obrigatoriamente formalizada com a apresentação da certidão 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária; ------------------- 

13.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização ou 
o licenciamento das alterações pretendidas inviabiliza a possibilidade 

de melhoria do seu desempenho ambiental e coarta a concretização de 

projetos de investimento e de criação de emprego; ------------------- 

13.5. Considerando que o benefício socioeconómico decorrente da 

regularização da atividade poderá ser superior aos eventuais 

inconvenientes em termos de ordenamento do território, os quais, neste 

caso concreto, só podem ser devidamente avaliados mediante uma 

ponderação circunstanciada dos mesmos, no local, tendo em linha de 

conta os vários usos e ocupações prevalecentes na envolvente da 
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atividade em causa e das dinâmicas de povoamento que estão subjacentes 

à localidade; ------------------------------------------------------- 

13.6. Considerando que no âmbito do posterior pedido de regularização 
da atividade pecuária, presente à entidade coordenadora, a DRAPN 

solicita às entidades pronúncia nos termos previstos nos regimes 

legais setoriais aplicáveis à atividade, conforme o estipulado no n.º 

1 e 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 

nomeadamente às entidades responsáveis pelo plano de ordenamento do 

território, servidão administrativa e restrição de utilidade pública. 

14. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
Assim, em vista ao cumprimento do quadro legal habilitante, 

nomeadamente do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, tomamos a liberdade de sugerir a adoção do seguinte 

procedimento: ------------------------------------------------------  

5.37. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 

intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 

5.38. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo. ------------------------------------------------------------ 

5.39. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 

e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

5.40. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 23 de novembro de 2015 -------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

23.11.2015. -------------------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Para efeitos do estabelecido na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do 

Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro46, tendo por base o parecer 

                                                           
46 Diploma que estabelece o regime de regularização e de alteração e 

ou ampliação de estabelecimentos e explorações de atividades 

industriais, pecuárias, de operações de gestão de resíduos e de 

explorações de pedreiras incompatíveis com instrumentos de gestão 

territorial e ou condicionantes ao uso do que não disponham de título 
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emitido pela equipa técnica que subscreve a presente informação, 

proponho ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral que 

submeta à consideração do Senhor Presidente a adoção de decisão no 

seguinte sentido: ---------------------------------------------------  

1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 

intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 

2. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo. ------------------------------------------------------------ 

3. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 

e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

4. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 23.11.2015. --------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 23.11.2015. ----------------------------- 

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

 

 

12. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE PECUÁRIA NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO, COM CARÁCTER 

EXTRAORDINÁRIO, DO REGIME EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ECONÓMICAS (RERAE), DE ACORDO COM O EXPRESSO NA ALÍNEA A) DO N.º 4 DO 

ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO. REQUERENTE: 

LEONILDE RODRIGUES DOS SANTOS. MORADA: RUA PRINCIPAL N.º 8 | ORJAIS. 

5400-772 S. VICENTE DA RAIA. PROCESSO N.º 737/15 | REQUERIMENTO N.º 

1835/15. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 98/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 relacionado com o pedido 

de certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal da regularização da atividade pecuária do processo 

                                                           

válido de instalação ou de título de exploração ou de exercício de 

atividade. --------------------------------------------------------- 
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acima identificado, formulado com base no regime excecional de 

regularização das atividades económicas (RERAE), de acordo com o 

expresso na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro. ----------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA -------------------------------- 
2.1. Em virtude da publicação do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 
novembro, e da Portaria n.º 68/2015, de 9 de março47, encontra-se a 

decorrer, até ao dia 2 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de 

Regularização das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluem 

as atividades pecuárias. -------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrange três 
tipos de situações: ------------------------------------------------- 

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 
ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja 

alteração e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, a requerente deverá submeter o seu pedido 

de regularização à Direção Regional da Agricultura e Pescas do Norte 

(DRAPN), entidade coordenadora do processo de licenciamento da 

atividade pecuária. ------------------------------------------------- 

2.4. Segundo estabelecido no n.º 4 do artigo 5.º do referido diploma, 

na parte respeitante à desconformidade da localização com os 

instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares, 

servidão administrativa ou restrição de utilidade pública, o pedido 

de regularização deve ser instruído com os elementos estabelecidos nas 

alíneas de a) a g) desse mesmo número. ------------------------------ 

2.5. O elemento referido na alínea a) é a deliberação fundamentada 

de reconhecimento do interesse público municipal na regularização do 

estabelecimento ou instalação, emitida pela assembleia municipal, sob 

proposta da câmara municipal. --------------------------------------- 

2.6. Segundo o n.º 5 do mesmo artigo, o pedido deve ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilite a ponderação dos 

interesses económicos, sociais e ambientais em presença, os quais se 

encontram enunciados desde a alínea a) à p) do referido número. ----- 

2.7. Para fundamentação do parecer técnico que deve instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliam o processo nos seguintes âmbitos: ------------------ 

(i) No âmbito social (n.º de postos de trabalho já criados e 

eventuais estratégias a implementar para a criação ou qualificação de 

emprego direto local, relevância local, prémios, louvores e outros); 

(ii) No âmbito económico (valor de produção de bens e serviços da 

atividade económica desenvolvida na exploração pecuária; produtos 

produzidos; faturação associada à atividade pecuária dos últimos dois 

anos; impactos em atividades conexas, a montante ou a jusante). ----- 

2.8. Para o efeito o requerimento deverá ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

                                                           
47 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos de 

regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do artigo 1.º, do DL n.º 165/2014. -------------- 
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artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que a requerente considere relevantes para a fundamentação do pedido.- 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de 

reconhecimento do Interesse Público Municipal pela Assembleia 

Municipal, constitui-se assim, como um pré-procedimento em todo o 

processo de regularização extraordinária, a submeter à entidade 

coordenadora. ------------------------------------------------------ 

2.10. O RERAE aplicado ao setor pecuário tem ainda enquadramento legal 
no Decreto-Lei n.º 81/201348, de 14 de junho e nas portarias 

regulamentares conexas ao Novo Regime das Atividades Pecuárias 

(NREAP).  ----------------------------------------------------------- 

3. ANÁLISE DO PEDIDO ------------------------------------------------ 
3.1. IDENTIFICAÇÃO ------------------------------------------------- 
O requerimento apresentado consubstancia o pedido de emissão de 

certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal na regularização da atividade pecuária que a 

requerente possui na localidade de Orjais, freguesia de S. Vicente, 

por não dispor de título válido de exercício de atividade, apresentando 

situação de desconformidade com os instrumentos de gestão territorial 

vinculativos dos particulares. -------------------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO ----------------------------------------------------- 
13.2.1. A requerente apresenta todos os documentos solicitados para 

a instrução do processo, designadamente: ---------------------------- 

a) Identificação da requerente; -------------------------------- 

b) Identificação da exploração pecuária; ----------------------- 

c) Título de registo da exploração, emitido pela DRAPN; -------- 

d) Documento do IFAP, contendo a caracterização da exploração 

agrícola; ---------------------------------------------------------- 

e) Alvará de obras de construção, emitida pela Câmara Municipal, 

em 2005; ------------------------------------------------------------ 

f) Extrato da planta de condicionantes, à escala 1:10.000; ----- 

g) Planta de localização da edificação, à escala 1:1.000, com a 

delimitação da área da exploração; ---------------------------------- 

h) Extrato de ortofotomapa, à escala 1:10.000; ----------------- 

i) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), à escala 1:2.000; -------------------------------------------- 

j) Caracterização sumária da atividade pecuária, através de 

memória descritiva; ------------------------------------------------- 

k) Valor da produção de bens e serviços, com comprovativo de 

declaração de IRS, respeitante ao ano 2014; ------------------------- 

l) Faturação da atividade respeitante aos anos 2014-2015; ------ 

m) N.º de postos de trabalho; ---------------------------------- 

n) Fundamentação da deslocalização ou desativação da exploração 

pecuária. ---------------------------------------------------------- 

13.3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

EM VIGOR ------------------------------------------------------------ 

                                                           
48 NREAP ------------------------------------------------------------ 

Aprova o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP), vindo 

substituir o Decreto-Lei n.º 214/2008 e posteriores alterações que 

estabelecia o regime do exercício da atividade pecuária (REAP), nas 

explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamentos, bem como 

o regime a aplicar às atividades de gestão, por valorização ou 

eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações ou em 

unidades autónomas. ------------------------------------------------- 
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13.3.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 22 B do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pela requerente, 

e identificada no sistema de identificação parcelar (SIP), com o n.º 

2745401225200, situa-se em espaços da classe 4 (Espaços Agrícolas e 

Florestais), na Categoria 4.3 (Espaços Agro-Florestais), Sub-Categoria 

4.3 B (Espaços Agro-Florestais Condicionados - REN). ---------------- 

13.3.2. Sobre a parcela de terreno, impende a restrição de utilidade 

pública - Reserva Ecológica Nacional. ------------------------------- 

13.3.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

estábulo, é de referir que a mesma desrespeita o disposto nas alíneas 

a), b) e c) do n.º 2 do artigo 36.º49 do Regulamento do Plano Diretor 

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

13.4. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ---------------------------------------  

13.4.1. A exploração da requerente encontra-se em exercício desde 

o ano de 2001, com o Número de Registo de Exploração 4029147, 

enquadrada em termos de NREAP, numa Classe 2, com capacidade de 38 CN.  

13.4.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 14,32ha. 

13.4.3. As instalações são localizadas na parcela com o n.º 

2745401225200, numa área total de 0,84ha, sendo a área de ocupação das 

instalações de 0,18ha. ---------------------------------------------- 

13.4.4. A exploração dedica-se à produção em regime extensivo de 

ovinos/caprinos, num total de 210 ovelhas. -------------------------- 

13.4.5. Toda a produção pecuária, ovinos/caprinos, destina-se à 

venda. ------------------------------------------------------------- 

13.4.6. A exploração tem um volume de negócio anual próximo de 

11889,16€, respeitante a subsídios de apoio à exploração agrícola e 

vendas. ------------------------------------------------------------ 

13.4.7. Informa a requerente que esta exploração é fundamental para 

a sobrevivência do agregado familiar, sendo o trabalho assegurado pela 

detentora e agregado familiar, composto pelo seu marido e filho que 

se dedicam exclusivamente à atividade agropecuária, e que 

                                                           
49 Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves ----------------- 

Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ------------------ 

2) Instalações agro-pecuárias - A edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para a criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local. ------ 

b) A sua localização e implantação serão tais que garantem um 

afastamento mínimo de 200 m às linhas limites dos aglomerados - classe 

de espaços urbanos e urbanizáveis – e a quaisquer outras edificações 

existentes, licenciadas, ou previstas em projecto de ordenamento 

urbanístico ou operações de loteamento urbano plenamente eficazes, 

exceto em relação àquelas que se destinem exclusivamente a actividades 

agro-pecuárias. ---------------------------------------------------- 

c) As parcelas onde se localizarem deverão possuir uma dimensão tal 

que a distância entre o perímetro exterior destas edificações e as 

extremas da mesma parcela nunca seja inferior a 10 m. ---------------    
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eventualmente, em períodos em que o trabalho é maior, recorre à 

contratação de trabalhadores externos. ------------------------------ 

13.4.8. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. -------------------------------------------------------- 

13.4.9. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para a requerente, alegando ainda que possui esta 

infraestrutura já montada, e teria de construir outra. -------------- 

13.4.10. A requerente apela ainda ao facto de Orjais ser uma zona de 

montanha em risco de grande despovoamento e apresentar apenas duas 

explorações desta dimensão. ----------------------------------------- 

14. PARECER SOBRE O PEDIDO EM CONCRETO ---------------------------- 

14.1. Considerando que o RERAE cria uma oportunidade para que as 

entidades competentes avaliem a possibilidade de regularização de um 

conjunto significativo de unidades produtivas que: ------------------ 

(i) Não disponham de título de exploração ou de exercício válido 

face às condições atuais da atividade, designadamente por motivo de 

desconformidade com os planos de ordenamento do território vigentes 

ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública; 

(ii) Dispondo de título válido de exploração ou de exercício, estão 

impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação; ------------------------------------ 

14.2. Considerando que as zonas rurais se caracterizam por condições 
naturais e estruturais que, na maioria dos casos, lhes conferem o 

estatuto de zonas desfavorecidas e que neste âmbito torna-se 

imperativo manter as atividades instaladas, utilizando uma estratégia 

integrada de resolução dos problemas locais, com vista à melhoria da 

qualidade de vida desses territórios; ------------------------------- 

14.3. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações finda a 2 de janeiro de 2016, e que a 

instrução do processo junto da entidade coordenadora deve ser 

obrigatoriamente formalizada com a apresentação da certidão 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária; ------------------- 

14.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização ou 
o licenciamento das alterações pretendidas inviabiliza a possibilidade 

de melhoria do seu desempenho ambiental e coarta a concretização de 

projetos de investimento e de criação de emprego; ------------------- 

14.5. Considerando que o benefício socioeconómico decorrente da 

regularização da atividade poderá ser superior aos eventuais 

inconvenientes em termos de ordenamento do território, os quais, neste 

caso concreto, só podem ser devidamente avaliados mediante uma 

ponderação circunstanciada dos mesmos, no local, tendo em linha de 

conta os vários usos e ocupações prevalecentes na envolvente da 

atividade em causa e das dinâmicas de povoamento que estão subjacentes 

à localidade; ------------------------------------------------------- 

14.6. Considerando que no âmbito do posterior pedido de regularização 
da atividade pecuária, presente à entidade coordenadora, a DRAPN 

solicita às entidades pronúncia nos termos previstos nos regimes 

legais setoriais aplicáveis à atividade, conforme o estipulado no n.º 

1 e 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 

nomeadamente às entidades responsáveis pelo plano de ordenamento do 

território, servidão administrativa e restrição de utilidade pública. 

15. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
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Assim, em vista ao cumprimento do quadro legal habilitante, 

nomeadamente do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, tomamos a liberdade de sugerir a adoção do seguinte 

procedimento: ------------------------------------------------------  

5.41. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 

intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 

5.42. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo. ------------------------------------------------------------ 

5.43. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 

e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

5.44. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 23 de novembro de 2015 -------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

23.11.2015. -------------------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Para efeitos do estabelecido na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do 

Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro50, tendo por base o parecer 

emitido pela equipa técnica que subscreve a presente informação, 

proponho ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral que 

submeta à consideração do Senhor Presidente a adoção de decisão no 

seguinte sentido: ---------------------------------------------------  

1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 

intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

                                                           
50 Diploma que estabelece o regime de regularização e de alteração e 

ou ampliação de estabelecimentos e explorações de atividades 

industriais, pecuárias, de operações de gestão de resíduos e de 

explorações de pedreiras incompatíveis com instrumentos de gestão 

territorial e ou condicionantes ao uso do que não disponham de título 

válido de instalação ou de título de exploração ou de exercício de 

atividade. --------------------------------------------------------- 
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para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 

2. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo. ------------------------------------------------------------ 

3. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 

e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

4. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 23.11.2015. --------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 23.11.2015. ----------------------------- 

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

 

 

13. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE PECUÁRIA NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO, COM CARÁCTER 

EXTRAORDINÁRIO, DO REGIME EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ECONÓMICAS (RERAE), DE ACORDO COM O EXPRESSO NA ALÍNEA A) DO N.º 4 DO 

ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO. REQUERENTE: 

ROGÉRIO FERNANDES VALPAÇOS. MORADA: BAIRRO DO CASTELO | MAÇOS. 5400-

651 NOGUEIRA DA MONTANHA. PROCESSO N.º 738/15 | REQUERIMENTO N.º 

1837/15. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 99/DSC/2015. ------------------------  

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

17. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ----------------------------------------

--- 

A presente informação consubstancia o parecer relacionado com o pedido 

de certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal da regularização da atividade pecuária do processo 

acima identificado, formulado com base no regime excecional de 

regularização das atividades económicas (RERAE), de acordo com o 

expresso na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro. ----------------------------------------- 

18. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ------------------------------
-- 
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18.1. Em virtude da publicação do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 
novembro, e da Portaria n.º 68/2015, de 9 de março51, encontra-se a 

decorrer, até ao dia 2 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de 

Regularização das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluem 

as atividades pecuárias. -------------------------------------------- 

18.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrange três 
tipos de situações: ------------------------------------------------- 

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 
ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja 

alteração e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

18.3. Em qualquer dos casos, a requerente deverá submeter o seu pedido 

de regularização à Direção Regional da Agricultura e Pescas do Norte 

(DRAPN), entidade coordenadora do processo de licenciamento da 

atividade pecuária. ------------------------------------------------- 

18.4. Segundo estabelecido no n.º 4 do artigo 5.º do referido diploma, 

na parte respeitante à desconformidade da localização com os 

instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares, 

servidão administrativa ou restrição de utilidade pública, o pedido 

de regularização deve ser instruído com os elementos estabelecidos nas 

alíneas de a) a g) desse mesmo número. ------------------------------ 

18.5. O elemento referido na alínea a) é a deliberação fundamentada 

de reconhecimento do interesse público municipal na regularização do 

estabelecimento ou instalação, emitida pela assembleia municipal, sob 

proposta da câmara municipal. --------------------------------------- 

18.6. Segundo o n.º 5 do mesmo artigo, o pedido deve ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilite a ponderação dos 

interesses económicos, sociais e ambientais em presença, os quais se 

encontram enunciados desde a alínea a) à p) do referido número. ----- 

18.7. Para fundamentação do parecer técnico que deve instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliam o processo nos seguintes âmbitos: ------------------ 

(i) No âmbito social (n.º de postos de trabalho já criados e 

eventuais estratégias a implementar para a criação ou qualificação de 

emprego direto local, relevância local, prémios, louvores e outros); 

(ii) No âmbito económico (valor de produção de bens e serviços da 

atividade económica desenvolvida na exploração pecuária; produtos 

produzidos; faturação associada à atividade pecuária dos últimos dois 

anos; impactos em atividades conexas, a montante ou a jusante). ----- 

18.8. Para o efeito o requerimento deverá ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que a requerente considere relevantes para a fundamentação do pedido.- 

18.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de 

reconhecimento do Interesse Público Municipal pela Assembleia 

                                                           
51 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos de 

regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do artigo 1.º, do DL n.º 165/2014. -------------- 
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Municipal, constitui-se assim, como um pré-procedimento em todo o 

processo de regularização extraordinária, a submeter à entidade 

coordenadora. ------------------------------------------------------ 

18.10. O RERAE aplicado ao setor pecuário tem ainda enquadramento 

legal no Decreto-Lei n.º 81/201352, de 14 de junho e nas portarias 

regulamentares conexas ao Novo Regime das Atividades Pecuárias 

(NREAP).  ----------------------------------------------------------- 

19. ANÁLISE DO PEDIDO ---------------------------------------------

--- 

19.1. IDENTIFICAÇÃO -------------------------------------------------  
O requerimento apresentado consubstancia o pedido de emissão de 

certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal na regularização da atividade pecuária que o 

requerente possui na localidade de Maços, freguesia de Nogueira da 

Montanha, por não dispor de título válido de exercício de atividade, 

apresentando situação de desconformidade com os instrumentos de gestão 

territorial vinculativos e com restrições de utilidade pública. ----- 

19.2. INSTRUÇÃO ----------------------------------------------------- 
14.2.1. O requerente apresenta todos os documentos solicitados para 

a instrução do processo, designadamente: ---------------------------- 

a) Identificação do requerente; ----------------------------------  

b) Identificação da exploração pecuária; ------------------------- 

c) Título de registo da exploração, emitido pela DRAPN; ---------- 

d) Documentos comprovativos dos núcleos de produção e das marcas de 

exploração associadas; --------------------------------------------- 

e) Documento de registo de existências e deslocações de bovinos, 

emitido pela DVG; -------------------------------------------------- 

f) Extrato da planta de ordenamento, à escala 1:10.000; ---------- 

g) Extrato da planta de condicionantes, à escala 1:10.000; ------- 

h) Extrato da planta de localização, à escala 1:10.000; ---------- 

i) Planta de síntese do estábulo, à escala 1:200; ---------------- 

j) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), à escala 1:2.000, incluindo a delimitação da área da exploração; 

k) Valor da produção de bens e serviços, com comprovativos das 

declarações de IRS respeitante aos anos 2013 e 2014; ---------------- 

l) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestado através 

de memória descritiva; --------------------------------------------- 

m) N.º de postos de trabalho – requerente e cônjuge; ------------- 

n) Fundamentação da deslocalização ou desativação da exploração 

pecuária. ---------------------------------------------------------- 

14.3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

EM VIGOR ------------------------------------------------------------ 

14.3.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 47 B do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

e identificada no sistema de identificação parcelar (SIP), com o n.º 

2565248081005, situa-se em espaços da classe 4 (Espaços Agrícolas e 

                                                           
52 NREAP ------------------------------------------------------------ 

Aprova o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP), vindo 

substituir o Decreto-Lei n.º 214/2008 e posteriores alterações que 

estabelecia o regime do exercício da atividade pecuária (REAP), nas 

explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamentos, bem como 

o regime a aplicar às atividades de gestão, por valorização ou 

eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações ou em 

unidades autónomas. ------------------------------------------------- 
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Florestais), na Categoria 4.3 (Espaços Agro-Florestais), Sub-Categoria 

4.3 A (Espaços Agro-Florestais Comuns). ----------------------------- 

14.3.2. Sobre a parcela de terreno, não impende qualquer servidão 

ou restrição de utilidade pública. ---------------------------------- 

14.3.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma desrespeita o disposto nas alíneas b) e c) 

do n.º 2 do artigo 36.º53 do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

(RPDM). ------------------------------------------------------------ 

14.4. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ---------------------------------------  

14.4.1. A exploração do requerente encontra-se em exercício desde 

o ano de 1998, com o Número de Registo de Exploração 2070451, 

enquadrada em termos de NREAP, numa Classe 2, com capacidade máxima 

de 37CN, e atualmente com 15,6 CN de espécie bovina, em regime 

intensivo para a produção de vitelos. ------------------------------ 

14.4.2. As instalações são localizadas na parcela com o n.º 

2565248081005, com uma área total de 0,44ha, tendo as 

instalações/estábulo área total de 0,14ha. -------------------------- 

14.4.3. A exploração tem um volume de negócio anual próximo de 

66864,65€. Os animais são adquiridos, é realizada a engorda e 

posteriormente vendidos para o abate. A venda é realizada na Feira de 

Gado de Chaves e outras de índole regional. ------------------------- 

14.4.4. Informa o requerente que esta exploração é fundamental para 

a sobrevivência do agregado familiar, sendo o trabalho assegurado pelo 

próprio e sua esposa, os quais se dedicam exclusivamente à atividade 

agropecuária. Eventualmente, em períodos em que o trabalho é maior, 

por norma, recorre à contratação de trabalhadores externos. --------- 

14.4.5. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. -------------------------------------------------------- 

14.4.6. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

                                                           
53 Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves ----------------- 

Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ------------------ 

2) Instalações agro-pecuárias - A edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para a criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local. ------ 

b) A sua localização e implantação serão tais que garantem um 

afastamento mínimo de 200 m às linhas limites dos aglomerados - classe 

de espaços urbanos e urbanizáveis – e a quaisquer outras edificações 

existentes, licenciadas, ou previstas em projecto de ordenamento 

urbanístico ou operações de loteamento urbano plenamente eficazes, 

exceto em relação àquelas que se destinem exclusivamente a actividades 

agro-pecuárias. ---------------------------------------------------- 

c) As parcelas onde se localizarem deverão possuir uma dimensão tal 

que a distância entre o perímetro exterior destas edificações e as 

extremas da mesma parcela nunca seja inferior a 10 m. ---------------   
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incomportáveis para o requerente, podendo levar ao fecho da 

exploração, situação que levará ao abandono da aldeia e à procura de 

trabalho noutra região ou país, pois o complemento gerado por esta 

atividade é fundamental para a sustentabilidade do agregado familiar, 

do qual constam dois descendentes dependentes. ---------------------- 

14.4.7. A requerente apela ainda ao facto de Maços ser uma zona de 

montanha em risco de despovoamento. --------------------------------- 

15. PARECER SOBRE O PEDIDO EM CONCRETO ---------------------------- 

15.1. Considerando que o RERAE cria uma oportunidade para que as 

entidades competentes avaliem a possibilidade de regularização de um 

conjunto significativo de unidades produtivas que: ------------------ 

(i) Não disponham de título de exploração ou de exercício válido 

face às condições atuais da atividade, designadamente por motivo de 

desconformidade com os planos de ordenamento do território vigentes 

ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública; 

(ii) Dispondo de título válido de exploração ou de exercício, estão 

impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação; ------------------------------------ 

15.2. Considerando que as zonas rurais se caracterizam por condições 
naturais e estruturais que, na maioria dos casos, lhes conferem o 

estatuto de zonas desfavorecidas e que neste âmbito torna-se 

imperativo manter as atividades instaladas, utilizando uma estratégia 

integrada de resolução dos problemas locais, com vista à melhoria da 

qualidade de vida desses territórios; ------------------------------- 

15.3. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações finda a 2 de janeiro de 2016, e que a 

instrução do processo junto da entidade coordenadora deve ser 

obrigatoriamente formalizada com a apresentação da certidão 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária; ------------------- 

15.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização ou 
o licenciamento das alterações pretendidas inviabiliza a possibilidade 

de melhoria do seu desempenho ambiental e coarta a concretização de 

projetos de investimento e de criação de emprego; ------------------- 

15.5. Considerando que o benefício socioeconómico decorrente da 

regularização da atividade poderá ser superior aos eventuais 

inconvenientes em termos de ordenamento do território, os quais, neste 

caso concreto, só podem ser devidamente avaliados mediante uma 

ponderação circunstanciada dos mesmos, no local, tendo em linha de 

conta os vários usos e ocupações prevalecentes na envolvente da 

atividade em causa e das dinâmicas de povoamento que estão subjacentes 

à localidade; ------------------------------------------------------- 

15.6. Considerando que no âmbito do posterior pedido de regularização 
da atividade pecuária, presente à entidade coordenadora, a DRAPN 

solicita às entidades pronúncia nos termos previstos nos regimes 

legais setoriais aplicáveis à atividade, conforme o estipulado no n.º 

1 e 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 

nomeadamente às entidades responsáveis pelo plano de ordenamento do 

território, servidão administrativa e restrição de utilidade pública. 

16. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
Assim, em vista ao cumprimento do quadro legal habilitante, 

nomeadamente do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, tomamos a liberdade de sugerir a adoção do seguinte 

procedimento: ------------------------------------------------------  

5.45. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 
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intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 

5.46. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo. ------------------------------------------------------------ 

5.47. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 

e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

5.48. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 

 À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 23 de novembro de 2015 -------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

23.11.2015. -------------------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Para efeitos do estabelecido na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do 

Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro54, tendo por base o parecer 

emitido pela equipa técnica que subscreve a presente informação, 

proponho ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral que 

submeta à consideração do Senhor Presidente a adoção de decisão no 

seguinte sentido: ---------------------------------------------------  

1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 

intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 

2. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

                                                           
54 Diploma que estabelece o regime de regularização e de alteração e 

ou ampliação de estabelecimentos e explorações de atividades 

industriais, pecuárias, de operações de gestão de resíduos e de 

explorações de pedreiras incompatíveis com instrumentos de gestão 

territorial e ou condicionantes ao uso do que não disponham de título 

válido de instalação ou de título de exploração ou de exercício de 

atividade. --------------------------------------------------------- 
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de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo. ------------------------------------------------------------ 

3. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 

e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

4. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 23.11.2015. --------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 23.11.2015. ----------------------------- 

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

 

 

14. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE PECUÁRIA NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO, COM CARÁCTER 

EXTRAORDINÁRIO, DO REGIME EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ECONÓMICAS (RERAE), DE ACORDO COM O EXPRESSO NA ALÍNEA A) DO N.º 4 DO 

ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO. REQUERENTE: 

AUGUSTA DA CONCEIÇÃO LAGE TAVEIRA FERNANDES. MORADA: RUA 15 DE MAIO 

N.º 10 | CAPELUDOS. 5400-648 NOGUEIRA DA MONTANHA. PROCESSO N.º 762/15 

| REQUERIMENTO N.º 1875/15.INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 100/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 relacionado com o pedido 

de certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal da regularização da atividade pecuária do processo 

acima identificado, formulado com base no regime excecional de 

regularização das atividades económicas (RERAE), de acordo com o 

expresso na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro. ----------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA -------------------------------- 
2.1. Em virtude da publicação do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 
novembro, e da Portaria n.º 68/2015, de 9 de março55, encontra-se a 

decorrer, até ao dia 2 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de 

Regularização das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluem 

as atividades pecuárias. -------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrange três 
tipos de situações: ------------------------------------------------- 

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 
ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

                                                           
55 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos de 

regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do artigo 1.º, do DL n.º 165/2014. -------------- 
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instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja 

alteração e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, a requerente deverá submeter o seu pedido 

de regularização à Direção Regional da Agricultura e Pescas do Norte 

(DRAPN), entidade coordenadora do processo de licenciamento da 

atividade pecuária. ------------------------------------------------- 

2.4. Segundo estabelecido no n.º 4 do artigo 5.º do referido diploma, 

na parte respeitante à desconformidade da localização com os 

instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares, 

servidão administrativa ou restrição de utilidade pública, o pedido 

de regularização deve ser instruído com os elementos estabelecidos nas 

alíneas de a) a g) desse mesmo número. ------------------------------ 

2.5. O elemento referido na alínea a) é a deliberação fundamentada 

de reconhecimento do interesse público municipal na regularização do 

estabelecimento ou instalação, emitida pela assembleia municipal, sob 

proposta da câmara municipal. --------------------------------------- 

2.6. Segundo o n.º 5 do mesmo artigo, o pedido deve ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilite a ponderação dos 

interesses económicos, sociais e ambientais em presença, os quais se 

encontram enunciados desde a alínea a) à p) do referido número. ----- 

2.7. Para fundamentação do parecer técnico que deve instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliam o processo nos seguintes âmbitos: ------------------ 

(i) No âmbito social (n.º de postos de trabalho já criados e 

eventuais estratégias a implementar para a criação ou qualificação de 

emprego direto local, relevância local, prémios, louvores e outros); 

(ii) No âmbito económico (valor de produção de bens e serviços da 

atividade económica desenvolvida na exploração pecuária; produtos 

produzidos; faturação associada à atividade pecuária dos últimos dois 

anos; impactos em atividades conexas, a montante ou a jusante). ----- 

2.8. Para o efeito o requerimento deverá ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que a requerente considere relevantes para a fundamentação do pedido.- 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de 

reconhecimento do Interesse Público Municipal pela Assembleia 

Municipal, constitui-se assim, como um pré-procedimento em todo o 

processo de regularização extraordinária, a submeter à entidade 

coordenadora. ------------------------------------------------------ 

2.10. O RERAE aplicado ao setor pecuário tem ainda enquadramento legal 
no Decreto-Lei n.º 81/201356, de 14 de junho e nas portarias 

                                                           
56 NREAP ------------------------------------------------------------ 

Aprova o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP), vindo 

substituir o Decreto-Lei n.º 214/2008 e posteriores alterações que 

estabelecia o regime do exercício da atividade pecuária (REAP), nas 

explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamentos, bem como 

o regime a aplicar às atividades de gestão, por valorização ou 
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regulamentares conexas ao Novo Regime das Atividades Pecuárias 

(NREAP).  ----------------------------------------------------------- 

3. ANÁLISE DO PEDIDO ------------------------------------------------ 
3.1. IDENTIFICAÇÃO ------------------------------------------------- 
O requerimento apresentado consubstancia o pedido de emissão de 

certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal na regularização da atividade pecuária que a 

requerente possui na localidade de Capeludos, freguesia de Nogueira 

da Montanha, por não dispor de título válido de exercício de atividade, 

apresentando situação de desconformidade com os instrumentos de gestão 

territorial vinculativos e com restrições de utilidade pública. ----- 

3.2. INSTRUÇÃO ----------------------------------------------------- 
15.2.1. A requerente apresenta todos os documentos solicitados para 

a instrução do processo, designadamente: ---------------------------- 

a) Identificação do requerente; -------------------------------- 

b) Identificação da exploração pecuária; ----------------------- 

c) Título de registo da exploração, emitido pela DRAPN; -------- 

d) Extrato da planta de localização, à escala 1:25.000; -------- 

e) Extrato das plantas de ordenamento, à escala 1:10.000; ------ 

f) Planta de síntese do estábulo, à escala 1:100; -------------- 

g) Documentos ortofotográficos do Sistema de Identificação 

Parcelar (SIP), à escala 1:2.000; ----------------------------------- 

h) Documento do IFAP, caracterização da exploração agrícola; --- 

i) Documento do IFAP - identificação do beneficiário de subsídio 

da exploração agropecuária; ----------------------------------------- 

j) Identificação da entidade e detentor da exploração – documento 

da DRAPN; ----------------------------------------------------------- 

k) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva; ---------------------------------------------- 

l) Valor da produção de bens e serviços é nulo, atestado através 

de memória descritiva; ---------------------------------------------- 

m) N.º de postos de trabalho – requerente, e agregado familiar; 

n) Fundamentação da deslocalização ou desativação da exploração 

pecuária. ---------------------------------------------------------- 

15.3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

EM VIGOR ------------------------------------------------------------ 

15.3.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 22 B do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pela requerente, 

e identificada no sistema de identificação parcelar (SIP), com o n.º 

2565213399403, situa-se em espaços da classe 4 (Espaços Agrícolas e 

Florestais), na Categoria 4.3 (Espaços Agro-Florestais), Sub-Categoria 

4.3 A (Espaços Agro-Florestais). ------------------------------------ 

15.3.2. Sobre a parcela de terreno, não impende qualquer servidão 

ou restrição de utilidade pública. ---------------------------------- 

15.3.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma desrespeita o disposto na alínea c) do n.º 2 

do artigo 36.º57 do Regulamento do Plano Diretor Municipal (RPDM). -- 

                                                           

eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações ou em 

unidades autónomas. ------------------------------------------------- 

 
57 Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves ----------------- 

Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ------------------ 

2) Instalações agro-pecuárias - A edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para a criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 
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15.4. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO --------------------------------------- 

15.4.1. A exploração da requerente encontra-se em exercício desde 

o ano de 1999, com o Número de Registo de Exploração 5009321, 

enquadrada em termos de NREAP, numa Classe 2, com capacidade máxima 

de 18CN, sendo 2CN de bovinos, 15CN de caprinos e 1 CN de equídeos.-- 

15.4.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 6,14ha. 

que integram 15,76ha de pastagens permanentes, 2,67ha de culturas 

forrageiras, 4,57ha de culturas temporárias, 8,04ha de culturas 

permanentes e ainda 0,28ha de superfície florestal. ----------------- 

15.4.3. As instalações são localizadas na parcela com o n.º 

2725433107009, com uma área total de 0,10ha, tendo as instalações área 

coberta de 160m2. --------------------------------------------------- 

15.4.4. A exploração não apresenta valores de faturação, devido a 

problemas sanitários que impediram o movimento dos animais. ---------  

15.4.5. Informa a requerente que esta exploração é fundamental para 

a sobrevivência do agregado familiar, sendo o trabalho assegurado pela 

própria e seu marido. ----------------------------------------------- 

15.4.6. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. -------------------------------------------------------- 

15.4.7. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para a requerente, podendo levar ao fecho da 

exploração. -------------------------------------------------------- 

15.4.8. A requerente apela ainda ao facto de Capeludos ser uma zona 

de montanha em risco de despovoamento. ------------------------------ 

16. PARECER SOBRE O PEDIDO EM CONCRETO ---------------------------- 

16.1. Considerando que o RERAE cria uma oportunidade para que as 

entidades competentes avaliem a possibilidade de regularização de um 

conjunto significativo de unidades produtivas que: ------------------ 

(i) Não disponham de título de exploração ou de exercício válido 

face às condições atuais da atividade, designadamente por motivo de 

desconformidade com os planos de ordenamento do território vigentes 

ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública; 

(ii) Dispondo de título válido de exploração ou de exercício, estão 

impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

                                                           

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local. ------ 

b) A sua localização e implantação serão tais que garantem um 

afastamento mínimo de 200 m às linhas limites dos aglomerados - classe 

de espaços urbanos e urbanizáveis – e a quaisquer outras edificações 

existentes, licenciadas, ou previstas em projecto de ordenamento 

urbanístico ou operações de loteamento urbano plenamente eficazes, 

exceto em relação àquelas que se destinem exclusivamente a actividades 

agro-pecuárias. ---------------------------------------------------- 

c) As parcelas onde se localizarem deverão possuir uma dimensão tal 

que a distância entre o perímetro exterior destas edificações e as 

extremas da mesma parcela nunca seja inferior a 10 m. ---------------   
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força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação; ------------------------------------ 

16.2. Considerando que as zonas rurais se caracterizam por condições 
naturais e estruturais que, na maioria dos casos, lhes conferem o 

estatuto de zonas desfavorecidas e que neste âmbito torna-se 

imperativo manter as atividades instaladas, utilizando uma estratégia 

integrada de resolução dos problemas locais, com vista à melhoria da 

qualidade de vida desses territórios; ------------------------------- 

16.3. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações finda a 2 de janeiro de 2016, e que a 

instrução do processo junto da entidade coordenadora deve ser 

obrigatoriamente formalizada com a apresentação da certidão 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária; ------------------- 

16.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização ou 
o licenciamento das alterações pretendidas inviabiliza a possibilidade 

de melhoria do seu desempenho ambiental e coarta a concretização de 

projetos de investimento e de criação de emprego; ------------------- 

16.5. Considerando que o benefício socioeconómico decorrente da 

regularização da atividade poderá ser superior aos eventuais 

inconvenientes em termos de ordenamento do território, os quais, neste 

caso concreto, só podem ser devidamente avaliados mediante uma 

ponderação circunstanciada dos mesmos, no local, tendo em linha de 

conta os vários usos e ocupações prevalecentes na envolvente da 

atividade em causa e das dinâmicas de povoamento que estão subjacentes 

à localidade; ------------------------------------------------------- 

16.6. Considerando que no âmbito do posterior pedido de regularização 
da atividade pecuária, presente à entidade coordenadora, a DRAPN 

solicita às entidades pronúncia nos termos previstos nos regimes 

legais setoriais aplicáveis à atividade, conforme o estipulado no n.º 

1 e 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 

nomeadamente às entidades responsáveis pelo plano de ordenamento do 

território, servidão administrativa e restrição de utilidade pública. 

17. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
Assim, em vista ao cumprimento do quadro legal habilitante, 

nomeadamente do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, tomamos a liberdade de sugerir a adoção do seguinte 

procedimento: ------------------------------------------------------  

5.49. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 

intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 

5.50. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo. ------------------------------------------------------------ 

5.51. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 

e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

5.52. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 
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Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 

 À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 23 de novembro de 2015 -------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

23.11.2015. -------------------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Para efeitos do estabelecido na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do 

Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro58, tendo por base o parecer 

emitido pela equipa técnica que subscreve a presente informação, 

proponho ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral que 

submeta à consideração do Senhor Presidente a adoção de decisão no 

seguinte sentido: ---------------------------------------------------  

1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 

intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 

2. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo. ------------------------------------------------------------ 

3. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 

e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

4. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 23.11.2015. --------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

                                                           
58 Diploma que estabelece o regime de regularização e de alteração e 

ou ampliação de estabelecimentos e explorações de atividades 

industriais, pecuárias, de operações de gestão de resíduos e de 

explorações de pedreiras incompatíveis com instrumentos de gestão 

territorial e ou condicionantes ao uso do que não disponham de título 

válido de instalação ou de título de exploração ou de exercício de 

atividade. --------------------------------------------------------- 
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DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 23.11.2015. ----------------------------- 

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

 

 

15. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE PECUÁRIA NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO, COM CARÁCTER 

EXTRAORDINÁRIO, DO REGIME EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ECONÓMICAS (RERAE), DE ACORDO COM O EXPRESSO NA ALÍNEA A) DO N.º 4 DO 

ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO. REQUERENTE: 

CÂNDIDO PIRES MORGADO. MORADA: RUA DE CIMA N.º 4 | MAÇOS. 5400-651 

NOGUEIRA DA MONTANHA. PROCESSO N.º 739/15 | REQUERIMENTO N.º 1841/15. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 101/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 relacionado com o pedido 

de certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal da regularização da atividade pecuária do processo 

acima identificado, formulado com base no regime excecional de 

regularização das atividades económicas (RERAE), de acordo com o 

expresso na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro. ----------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA -------------------------------- 
2.1. Em virtude da publicação do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 
novembro, e da Portaria n.º 68/2015, de 9 de março59, encontra-se a 

decorrer, até ao dia 2 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de 

Regularização das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluem 

as atividades pecuárias. -------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrange três 
tipos de situações: ------------------------------------------------- 

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 
ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja 

alteração e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, a requerente deverá submeter o seu pedido 

de regularização à Direção Regional da Agricultura e Pescas do Norte 

(DRAPN), entidade coordenadora do processo de licenciamento da 

atividade pecuária. ------------------------------------------------- 

2.4. Segundo estabelecido no n.º 4 do artigo 5.º do referido diploma, 

na parte respeitante à desconformidade da localização com os 

instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares, 

servidão administrativa ou restrição de utilidade pública, o pedido 

                                                           
59 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos de 

regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do artigo 1.º, do DL n.º 165/2014. -------------- 
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de regularização deve ser instruído com os elementos estabelecidos nas 

alíneas de a) a g) desse mesmo número. ------------------------------ 

2.5. O elemento referido na alínea a) é a deliberação fundamentada 

de reconhecimento do interesse público municipal na regularização do 

estabelecimento ou instalação, emitida pela assembleia municipal, sob 

proposta da câmara municipal. --------------------------------------- 

2.6. Segundo o n.º 5 do mesmo artigo, o pedido deve ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilite a ponderação dos 

interesses económicos, sociais e ambientais em presença, os quais se 

encontram enunciados desde a alínea a) à p) do referido número. ----- 

2.7. Para fundamentação do parecer técnico que deve instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliam o processo nos seguintes âmbitos: ------------------ 

(i) No âmbito social (n.º de postos de trabalho já criados e 

eventuais estratégias a implementar para a criação ou qualificação de 

emprego direto local, relevância local, prémios, louvores e outros); 

(ii) No âmbito económico (valor de produção de bens e serviços da 

atividade económica desenvolvida na exploração pecuária; produtos 

produzidos; faturação associada à atividade pecuária dos últimos dois 

anos; impactos em atividades conexas, a montante ou a jusante). ----- 

2.8. Para o efeito o requerimento deverá ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que a requerente considere relevantes para a fundamentação do pedido.- 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de 

reconhecimento do Interesse Público Municipal pela Assembleia 

Municipal, constitui-se assim, como um pré-procedimento em todo o 

processo de regularização extraordinária, a submeter à entidade 

coordenadora. ------------------------------------------------------ 

2.10. O RERAE aplicado ao setor pecuário tem ainda enquadramento legal 
no Decreto-Lei n.º 81/201360, de 14 de junho e nas portarias 

regulamentares conexas ao Novo Regime das Atividades Pecuárias 

(NREAP).  ----------------------------------------------------------- 

3. ANÁLISE DO PEDIDO ------------------------------------------------ 
3.1. IDENTIFICAÇÃO ------------------------------------------------- 
O requerimento apresentado consubstancia o pedido de emissão de 

certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal na regularização da atividade pecuária que o 

requerente possui na localidade de Maços, freguesia de Nogueira da 

Montanha, por não dispor de título válido de exercício de atividade, 

apresentando situação de desconformidade com os instrumentos de gestão 

territorial vinculativos e com restrições de utilidade pública. ----- 

3.2. INSTRUÇÃO ----------------------------------------------------- 
16.2.1. O requerente apresenta todos os documentos solicitados para 

a instrução do processo, designadamente: ---------------------------- 

                                                           
60 NREAP ------------------------------------------------------------ 

Aprova o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP), vindo 

substituir o Decreto-Lei n.º 214/2008 e posteriores alterações que 

estabelecia o regime do exercício da atividade pecuária (REAP), nas 

explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamentos, bem como 

o regime a aplicar às atividades de gestão, por valorização ou 

eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações ou em 

unidades autónomas. ------------------------------------------------- 
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a) Identificação do requerente; -------------------------------- 

b) Identificação da exploração pecuária; ----------------------- 

c) Título de registo da exploração, emitido pela DRAPN; -------- 

d) Documentos comprovativos dos núcleos de produção e das marcas 

de exploração associadas; ------------------------------------------- 

e) Documento de registo de existências e deslocações de ovinos e 

caprinos, emitido pela DVG; ----------------------------------------- 

f) Documento do IFAP, contendo a caracterização da exploração 

agrícola; ---------------------------------------------------------- 

g) Extrato da planta de ordenamento, à escala 1:10.000; -------- 

h) Planta de síntese do estábulo, à escala 1:2.000; ------------ 

i) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestado através 

de memória descritiva; ---------------------------------------------- 

j) Valor da produção de bens e serviços, com comprovativo de 

declaração de IRS respeitante ao ano 2014; -------------------------- 

k) Cópias das faturas respeitantes à atividade, para os anos 2014-

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

l) N.º de postos de trabalho – requerente; --------------------- 

m) Fundamentação da deslocalização ou desativação da exploração 

pecuária. ---------------------------------------------------------- 

16.3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

EM VIGOR ------------------------------------------------------------  

16.3.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 47 B do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

e identificada no sistema de identificação parcelar (SIP), com o n.º 

2575244709015, situa-se em espaços da classe 4 (Espaços Agrícolas e 

Florestais), na Categoria 4.3 (Espaços Agro-Florestais), Sub-Categoria 

4.3 A (Espaços Agro-Florestais Comuns). ----------------------------- 

16.3.2. Sobre a parcela de terreno, não impende qualquer servidão 

e restrição de utilidade pública. ----------------------------------- 

16.3.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma desrespeita o disposto na alínea b) do n.º 2 

do artigo 36.º61 do Regulamento do Plano Diretor Municipal (RPDM). --  

                                                           
61 Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves ----------------- 

Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ------------------ 

2) Instalações agro-pecuárias - A edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para a criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local. ------ 

b) A sua localização e implantação serão tais que garantem um 

afastamento mínimo de 200 m às linhas limites dos aglomerados - classe 

de espaços urbanos e urbanizáveis – e a quaisquer outras edificações 

existentes, licenciadas, ou previstas em projecto de ordenamento 

urbanístico ou operações de loteamento urbano plenamente eficazes, 

exceto em relação àquelas que se destinem exclusivamente a actividades 

agro-pecuárias. ---------------------------------------------------- 
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16.4. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO --------------------------------------- 

16.4.1. A exploração do requerente encontra-se em exercício desde 

o ano de 1999, com o Número de Registo de Exploração 3016416, 

enquadrada em termos de NREAP, numa Classe 2, com capacidade máxima 

de 21,1CN, e atualmente com 15 CN de espécie ovina e 1CN de espécie 

equídea. ----------------------------------------------------------- 

16.4.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 11,43ha, 

com 3,51ha de pastagens permanentes, 4,87ha de culturas forrageiras e 

0,42ha de culturas frutícolas. -------------------------------------- 

16.4.3. As instalações são localizadas na parcela com o n.º 

2575244709015, com uma área total de 0,49ha, tendo as instalações área 

social de 240m2. ---------------------------------------------------- 

16.4.4. A exploração tem um volume de negócio anual próximo de 

8767,37€, respeitante aos subsídios de apoio à produção e vendas. A 

venda é realizada na Feira de Gado de Chaves e outras de índole 

regional. ---------------------------------------------------------- 

16.4.5. Informa o requerente que esta exploração é fundamental para 

a sua sobrevivência, sendo o trabalho assegurado pelo próprio, que se 

dedica exclusivamente à atividade agropecuária, não tendo outra fonte 

de rendimento. Eventualmente, em períodos em que o trabalho é maior, 

por norma, recorre à contratação de serviços externos. --------------  

16.4.6. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. -------------------------------------------------------- 

16.4.7. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente. ----------------------------------- 

16.4.8. O requerente apela ainda ao facto de Maços ser uma zona de 

montanha em risco de despovoamento. --------------------------------- 

17. PARECER SOBRE O PEDIDO EM CONCRETO ---------------------------- 

17.1. Considerando que o RERAE cria uma oportunidade para que as 

entidades competentes avaliem a possibilidade de regularização de um 

conjunto significativo de unidades produtivas que: ------------------ 

(i) Não disponham de título de exploração ou de exercício válido 

face às condições atuais da atividade, designadamente por motivo de 

desconformidade com os planos de ordenamento do território vigentes 

ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública; 

(ii) Dispondo de título válido de exploração ou de exercício, estão 

impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação; ------------------------------------ 

17.2. Considerando que as zonas rurais se caracterizam por condições 
naturais e estruturais que, na maioria dos casos, lhes conferem o 

estatuto de zonas desfavorecidas e que neste âmbito torna-se 

imperativo manter as atividades instaladas, utilizando uma estratégia 

integrada de resolução dos problemas locais, com vista à melhoria da 

qualidade de vida desses territórios; ------------------------------- 

17.3. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações finda a 2 de janeiro de 2016, e que a 

instrução do processo junto da entidade coordenadora deve ser 

obrigatoriamente formalizada com a apresentação da certidão 

                                                           

c) As parcelas onde se localizarem deverão possuir uma dimensão tal 

que a distância entre o perímetro exterior destas edificações e as 

extremas da mesma parcela nunca seja inferior a 10 m. ---------------    
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deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária; ------------------- 

17.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização ou 
o licenciamento das alterações pretendidas inviabiliza a possibilidade 

de melhoria do seu desempenho ambiental e coarta a concretização de 

projetos de investimento e de criação de emprego; ------------------- 

17.5. Considerando que o benefício socioeconómico decorrente da 

regularização da atividade poderá ser superior aos eventuais 

inconvenientes em termos de ordenamento do território, os quais, neste 

caso concreto, só podem ser devidamente avaliados mediante uma 

ponderação circunstanciada dos mesmos, no local, tendo em linha de 

conta os vários usos e ocupações prevalecentes na envolvente da 

atividade em causa e das dinâmicas de povoamento que estão subjacentes 

à localidade; ------------------------------------------------------- 

17.6. Considerando que no âmbito do posterior pedido de regularização 
da atividade pecuária, presente à entidade coordenadora, a DRAPN 

solicita às entidades pronúncia nos termos previstos nos regimes 

legais setoriais aplicáveis à atividade, conforme o estipulado no n.º 

1 e 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 

nomeadamente às entidades responsáveis pelo plano de ordenamento do 

território, servidão administrativa e restrição de utilidade pública. 

18. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
Assim, em vista ao cumprimento do quadro legal habilitante, 

nomeadamente do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, tomamos a liberdade de sugerir a adoção do seguinte 

procedimento: ------------------------------------------------------  

5.53. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 

intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 

5.54. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo. ------------------------------------------------------------ 

5.55. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 

e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

5.56. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 

 À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 23 de novembro de 2015 -------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 
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DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

23.11.2015. -------------------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Para efeitos do estabelecido na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do 

Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro62, tendo por base o parecer 

emitido pela equipa técnica que subscreve a presente informação, 

proponho ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral que 

submeta à consideração do Senhor Presidente a adoção de decisão no 

seguinte sentido: ---------------------------------------------------  

1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 

intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 

2. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo. ------------------------------------------------------------ 

3. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 

e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

4. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 23.11.2015. --------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 23.11.2015. ----------------------------- 

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

 

 

16. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE PECUÁRIA NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO, COM CARÁCTER 

EXTRAORDINÁRIO, DO REGIME EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

                                                           
62 Diploma que estabelece o regime de regularização e de alteração e 

ou ampliação de estabelecimentos e explorações de atividades 

industriais, pecuárias, de operações de gestão de resíduos e de 

explorações de pedreiras incompatíveis com instrumentos de gestão 

territorial e ou condicionantes ao uso do que não disponham de título 

válido de instalação ou de título de exploração ou de exercício de 

atividade. --------------------------------------------------------- 
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ECONÓMICAS (RERAE), DE ACORDO COM O EXPRESSO NA ALÍNEA A) DO N.º 4 DO 

ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO. REQUERENTE: 

MARIA VITÓRIA DE JESUS CALHEIAS MACHADO. MORADA: RUA DIREITA N.º 32 | 

VENTUZELOS. 5400-763 S. PEDRO DE AGOSTÉM. PROCESSO N.º 740/15 | 

REQUERIMENTO N.º 1842/15. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 102/2015 ----------- 

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 relacionado com o pedido 

de certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal da regularização da atividade pecuária do processo 

acima identificado, formulado com base no regime excecional de 

regularização das atividades económicas (RERAE), de acordo com o 

expresso na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro. ----------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA -------------------------------- 
2.1. Em virtude da publicação do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 
novembro, e da Portaria n.º 68/2015, de 9 de março63, encontra-se a 

decorrer, até ao dia 2 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de 

Regularização das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluem 

as atividades pecuárias. -------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrange três 
tipos de situações: ------------------------------------------------- 

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 
ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja 

alteração e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, a requerente deverá submeter o seu pedido 

de regularização à Direção Regional da Agricultura e Pescas do Norte 

(DRAPN), entidade coordenadora do processo de licenciamento da 

atividade pecuária. ------------------------------------------------- 

2.4. Segundo estabelecido no n.º 4 do artigo 5.º do referido diploma, 

na parte respeitante à desconformidade da localização com os 

instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares, 

servidão administrativa ou restrição de utilidade pública, o pedido 

de regularização deve ser instruído com os elementos estabelecidos nas 

alíneas de a) a g) desse mesmo número. ------------------------------ 

2.5. O elemento referido na alínea a) é a deliberação fundamentada 

de reconhecimento do interesse público municipal na regularização do 

estabelecimento ou instalação, emitida pela assembleia municipal, sob 

proposta da câmara municipal. --------------------------------------- 

2.6. Segundo o n.º 5 do mesmo artigo, o pedido deve ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilite a ponderação dos 

interesses económicos, sociais e ambientais em presença, os quais se 

encontram enunciados desde a alínea a) à p) do referido número. ----- 

2.7. Para fundamentação do parecer técnico que deve instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

                                                           
63 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos de 

regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do artigo 1.º, do DL n.º 165/2014. -------------- 
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no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliam o processo nos seguintes âmbitos: ------------------ 

(i) No âmbito social (n.º de postos de trabalho já criados e 

eventuais estratégias a implementar para a criação ou qualificação de 

emprego direto local, relevância local, prémios, louvores e outros); 

(ii) No âmbito económico (valor de produção de bens e serviços da 

atividade económica desenvolvida na exploração pecuária; produtos 

produzidos; faturação associada à atividade pecuária dos últimos dois 

anos; impactos em atividades conexas, a montante ou a jusante). ----- 

2.8. Para o efeito o requerimento deverá ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que a requerente considere relevantes para a fundamentação do pedido.- 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de 

reconhecimento do Interesse Público Municipal pela Assembleia 

Municipal, constitui-se assim, como um pré-procedimento em todo o 

processo de regularização extraordinária, a submeter à entidade 

coordenadora. ------------------------------------------------------ 

2.10. O RERAE aplicado ao setor pecuário tem ainda enquadramento legal 
no Decreto-Lei n.º 81/201364, de 14 de junho e nas portarias 

regulamentares conexas ao Novo Regime das Atividades Pecuárias 

(NREAP).  ----------------------------------------------------------- 

3. ANÁLISE DO PEDIDO ------------------------------------------------ 
3.1. IDENTIFICAÇÃO ------------------------------------------------- 
O requerimento apresentado consubstancia o pedido de emissão de 

certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal na regularização da atividade pecuária que a 

requerente possui na localidade de Ventuzelos, freguesia de S . Pedro 

de Agostém, por não dispor de título válido de exercício de atividade, 

apresentando situação de desconformidade com os instrumentos de gestão 

territorial vinculativos e com restrições de utilidade pública. ----- 

3.2. INSTRUÇÃO -----------------------------------------------------  
17.2.1. A requerente apresenta todos os documentos solicitados para 

a instrução do processo, designadamente: ---------------------------- 

a) Identificação da requerente; ---------------------------------- 

b) Identificação da exploração pecuária; ------------------------- 

c) Título de registo da exploração, emitido pela DRAPN; ---------- 

d) Documentos comprovativos dos núcleos de produção e das marcas de 

exploração associadas; ---------------------------------------------- 

e) Documento do IFAP, contendo a caracterização da exploração 

agrícola; ---------------------------------------------------------- 

f) Extrato da planta de ordenamento, à escala 1:10.000; ---------- 

g) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), à escala 1:2.000, com a delimitação da área da exploração; --- 

h) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestado através 

de memória descritiva; ---------------------------------------------- 

                                                           
64 NREAP ------------------------------------------------------------ 

Aprova o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP), vindo 

substituir o Decreto-Lei n.º 214/2008 e posteriores alterações que 

estabelecia o regime do exercício da atividade pecuária (REAP), nas 

explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamentos, bem como 

o regime a aplicar às atividades de gestão, por valorização ou 

eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações ou em 

unidades autónomas. ------------------------------------------------- 
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i) Valor médio da produção de bens e serviços, atestado em memória 

descritiva; -------------------------------------------------------- 

j) N.º de postos de trabalho; ------------------------------------ 

k) Fundamentação da deslocalização ou desativação da exploração 

pecuária. ---------------------------------------------------------- 

17.3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

EM VIGOR  ----------------------------------------------------------- 

17.3.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 35 B do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pela requerente, 

e identificada no sistema de identificação parcelar (SIP), com o n.º 

2525221357001, situa-se em espaços da classe 4 (Espaços Agrícolas e 

Florestais), na Categoria 4.3 (Espaços Agro-Florestais), Sub-Categoria 

4.3 B (Espaços Agro-Florestais condicionados – REN). ---------------- 

17.3.2. Sobre a parcela de terreno, impende servidão e restrição de 

utilidade pública - REN. -------------------------------------------- 

17.3.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma desrespeita o disposto nas alíneas a), b) e 

c) do n.º 2 do artigo 36.º65 do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

(RPDM). ------------------------------------------------------------  

17.4. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ---------------------------------------  

17.4.1. A exploração da requerente encontra-se em exercício desde 

o ano de 2005, com o Número de Registo de Exploração 5023722, 

enquadrada em termos de NREAP, numa Classe 3, com capacidade máxima 

de 15CN, e atualmente com 3,3 CN de espécie ovina. ------------------ 

17.4.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 4,63ha, 

com 2,05ha de pastagens permanentes, 1,07ha de culturas forrageiras e 

1,51ha de culturas frutícolas. --------------------------------------  

17.4.3. As instalações são localizadas na parcela com o n.º 

2525221357001, com uma área total de 0,27ha, tendo as instalações área 

social de 0,03ha, sendo que dista aproximadamente 150m da povoação, 

mas próximo da habitação da requerente. -----------------------------  

                                                           
65 Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves ----------------- 

Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ------------------ 

2) Instalações agro-pecuárias - A edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para a criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local. ------ 

b) A sua localização e implantação serão tais que garantem um 

afastamento mínimo de 200 m às linhas limites dos aglomerados - classe 

de espaços urbanos e urbanizáveis – e a quaisquer outras edificações 

existentes, licenciadas, ou previstas em projecto de ordenamento 

urbanístico ou operações de loteamento urbano plenamente eficazes, 

exceto em relação àquelas que se destinem exclusivamente a actividades 

agro-pecuárias. ---------------------------------------------------- 

c) As parcelas onde se localizarem deverão possuir uma dimensão tal 

que a distância entre o perímetro exterior destas edificações e as 

extremas da mesma parcela nunca seja inferior a 10 m. ---------------   
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17.4.4. A exploração tem um volume de negócio anual próximo de 

1974,26€, respeitante aos subsídios de apoio à produção, sem faturação 

dos últimos dois anos. A sua produção é principalmente para 

autoconsumo. ------------------------------------------------------- 

17.4.5. Informa a requerente que esta exploração é fundamental para 

a sobrevivência do agregado familiar, sendo o trabalho assegurado pela 

detentora e seu marido, que se dedicam exclusivamente à atividade 

agropecuária, não tendo outra fonte de rendimento. Eventualmente, em 

períodos em que o trabalho é maior, por norma, recorre à contratação 

de serviços externos. ----------------------------------------------- 

17.4.6. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. -------------------------------------------------------- 

18. PARECER SOBRE O PEDIDO EM CONCRETO ---------------------------- 

18.1. Considerando que o RERAE cria uma oportunidade para que as 

entidades competentes avaliem a possibilidade de regularização de um 

conjunto significativo de unidades produtivas que: ------------------ 

(i) Não disponham de título de exploração ou de exercício válido 

face às condições atuais da atividade, designadamente por motivo de 

desconformidade com os planos de ordenamento do território vigentes 

ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública; - 

(ii) Dispondo de título válido de exploração ou de exercício, estão 

impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação; ------------------------------------ 

18.2. Considerando que as zonas rurais se caracterizam por condições 
naturais e estruturais que, na maioria dos casos, lhes conferem o 

estatuto de zonas desfavorecidas e que neste âmbito torna-se 

imperativo manter as atividades instaladas, utilizando uma estratégia 

integrada de resolução dos problemas locais, com vista à melhoria da 

qualidade de vida desses territórios; ------------------------------- 

18.3. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações finda a 2 de janeiro de 2016, e que a 

instrução do processo junto da entidade coordenadora deve ser 

obrigatoriamente formalizada com a apresentação da certidão 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária; ------------------- 

18.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização ou 
o licenciamento das alterações pretendidas inviabiliza a possibilidade 

de melhoria do seu desempenho ambiental e coarta a concretização de 

projetos de investimento e de criação de emprego; ------------------- 

18.5. Considerando que o benefício socioeconómico decorrente da 

regularização da atividade poderá ser superior aos eventuais 

inconvenientes em termos de ordenamento do território, os quais, neste 

caso concreto, só podem ser devidamente avaliados mediante uma 

ponderação circunstanciada dos mesmos, no local, tendo em linha de 

conta os vários usos e ocupações prevalecentes na envolvente da 

atividade em causa e das dinâmicas de povoamento que estão subjacentes 

à localidade; ------------------------------------------------------- 

18.6. Considerando que no âmbito do posterior pedido de regularização 
da atividade pecuária, presente à entidade coordenadora, a DRAPN 

solicita às entidades pronúncia nos termos previstos nos regimes 

legais setoriais aplicáveis à atividade, conforme o estipulado no n.º 

1 e 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 

nomeadamente às entidades responsáveis pelo plano de ordenamento do 

território, servidão administrativa e restrição de utilidade pública. 



                                                                F. 67 

                                                                  _____________________ 
 

19. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
Assim, em vista ao cumprimento do quadro legal habilitante, 

nomeadamente do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, tomamos a liberdade de sugerir a adoção do seguinte 

procedimento: ------------------------------------------------------  

5.57. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 

intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 

5.58. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo. ------------------------------------------------------------ 

5.59. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 

e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

5.60. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 

 À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 23 de novembro de 2015 -------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

23.11.2015. -------------------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Para efeitos do estabelecido na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do 

Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro66, tendo por base o parecer 

emitido pela equipa técnica que subscreve a presente informação, 

proponho ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral que 

submeta à consideração do Senhor Presidente a adoção de decisão no 

seguinte sentido: ---------------------------------------------------  

1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 

intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

                                                           
66 Diploma que estabelece o regime de regularização e de alteração e 

ou ampliação de estabelecimentos e explorações de atividades 

industriais, pecuárias, de operações de gestão de resíduos e de 

explorações de pedreiras incompatíveis com instrumentos de gestão 

territorial e ou condicionantes ao uso do que não disponham de título 

válido de instalação ou de título de exploração ou de exercício de 

atividade. --------------------------------------------------------- 
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para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 

2. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo. ------------------------------------------------------------ 

3. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 

e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

4. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 23.11.2015. --------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 23.11.2015. ----------------------------- 

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

 

 

17. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE PECUÁRIA NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO, COM CARÁCTER 

EXTRAORDINÁRIO, DO REGIME EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ECONÓMICAS (RERAE), DE ACORDO COM O EXPRESSO NA ALÍNEA A) DO N.º 4 DO 

ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO. REQUERENTE: 

CARMELINA LOPES MORAIS GONÇALVES. MORADA: TRAVESSA DA RUA DO SOL N.º 

35 | CIMO DE VILA DA CASTANHEIRA. 5400-616 CIMO DE VILA DA CASTANHEIRA. 

PROCESSO N.º 741/15 | REQUERIMENTO N.º 1845/15. INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

Nº 103/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 relacionado com o pedido 

de certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal da regularização da atividade pecuária do processo 

acima identificado, formulado com base no regime excecional de 

regularização das atividades económicas (RERAE), de acordo com o 

expresso na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro. ----------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA -------------------------------- 
2.1. Em virtude da publicação do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 
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novembro, e da Portaria n.º 68/2015, de 9 de março67, encontra-se a 

decorrer, até ao dia 2 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de 

Regularização das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluem 

as atividades pecuárias. -------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrange três 
tipos de situações: ------------------------------------------------- 

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 
ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja 

alteração e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, a requerente deverá submeter o seu pedido 

de regularização à Direção Regional da Agricultura e Pescas do Norte 

(DRAPN), entidade coordenadora do processo de licenciamento da 

atividade pecuária. ------------------------------------------------- 

2.4. Segundo estabelecido no n.º 4 do artigo 5.º do referido diploma, 

na parte respeitante à desconformidade da localização com os 

instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares, 

servidão administrativa ou restrição de utilidade pública, o pedido 

de regularização deve ser instruído com os elementos estabelecidos nas 

alíneas de a) a g) desse mesmo número. ------------------------------ 

2.5. O elemento referido na alínea a) é a deliberação fundamentada 

de reconhecimento do interesse público municipal na regularização do 

estabelecimento ou instalação, emitida pela assembleia municipal, sob 

proposta da câmara municipal. --------------------------------------- 

2.6. Segundo o n.º 5 do mesmo artigo, o pedido deve ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilite a ponderação dos 

interesses económicos, sociais e ambientais em presença, os quais se 

encontram enunciados desde a alínea a) à p) do referido número. ----- 

2.7. Para fundamentação do parecer técnico que deve instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliam o processo nos seguintes âmbitos: ------------------ 

(i) No âmbito social (n.º de postos de trabalho já criados e 

eventuais estratégias a implementar para a criação ou qualificação de 

emprego direto local, relevância local, prémios, louvores e outros); 

(ii) No âmbito económico (valor de produção de bens e serviços da 

atividade económica desenvolvida na exploração pecuária; produtos 

produzidos; faturação associada à atividade pecuária dos últimos dois 

anos; impactos em atividades conexas, a montante ou a jusante). ----- 

2.8. Para o efeito o requerimento deverá ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que a requerente considere relevantes para a fundamentação do pedido.- 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de 

reconhecimento do Interesse Público Municipal pela Assembleia 

Municipal, constitui-se assim, como um pré-procedimento em todo o 

                                                           
67 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos de 

regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do artigo 1.º, do DL n.º 165/2014. -------------- 
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processo de regularização extraordinária, a submeter à entidade 

coordenadora. ------------------------------------------------------ 

2.10. O RERAE aplicado ao setor pecuário tem ainda enquadramento legal 
no Decreto-Lei n.º 81/201368, de 14 de junho e nas portarias 

regulamentares conexas ao Novo Regime das Atividades Pecuárias 

(NREAP).  ----------------------------------------------------------- 

3. ANÁLISE DO PEDIDO ------------------------------------------------  
3.1. IDENTIFICAÇÃO -------------------------------------------------  
O requerimento apresentado consubstancia o pedido de emissão de 

certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal na regularização da atividade pecuária que a 

requerente possui no Lugar da Rabasca, freguesia de Cimo de Vila da 

Castanheira, por não dispor de título válido de exercício de atividade, 

apresentando situação de desconformidade com os instrumentos de gestão 

territorial vinculativos e com restrições de utilidade pública. ----- 

3.2. INSTRUÇÃO ----------------------------------------------------- 
18.2.1. A requerente apresenta todos os documentos solicitados para 

a instrução do processo, designadamente: ---------------------------- 

a) Identificação da requerente; -------------------------------- 

b) Identificação da exploração pecuária; ----------------------- 

c) Título de registo da exploração, emitido pela DRAPN; -------- 

d) Documentos comprovativos dos núcleos de produção e das marcas 

de exploração associadas; ------------------------------------------- 

e) Documento do IFAP, contendo a caracterização da exploração 

agrícola; ---------------------------------------------------------- 

f) Extrato da planta de ordenamento, à escala 1:10.000; -------- 

g) Planta de localização da edificação, à escala 1:25.000; ----- 

h) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), à escala 1:2.000, com a delimitação da área da exploração; --- 

i) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestado através 

de memória descritiva; ---------------------------------------------- 

j) Valor médio da produção de bens e serviços, atestado em memória 

descritiva; -------------------------------------------------------- 

k) Faturação respeitante à atividade, nos anos 2014-2015; ------ 

l) N.º de postos de trabalho – requerente, marido; ------------- 

m) Fundamentação da deslocalização ou desativação da exploração 

pecuária. ---------------------------------------------------------- 

18.3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

EM VIGOR  ----------------------------------------------------------- 

18.3.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 47 B do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pela requerente, 

e identificada no sistema de identificação parcelar (SIP), com o n.º 

2565214756007, situa-se em espaços da classe 1 (Espaços Urbanos e 

Urbanizáveis), na Categoria 1.3 (Outros Aglomerados). --------------- 

18.3.2. Sobre a parcela de terreno, não impende qualquer servidão 

e restrição de utilidade pública. ----------------------------------- 

                                                           
68 NREAP ------------------------------------------------------------ 

Aprova o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP), vindo 

substituir o Decreto-Lei n.º 214/2008 e posteriores alterações que 

estabelecia o regime do exercício da atividade pecuária (REAP), nas 

explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamentos, bem como 

o regime a aplicar às atividades de gestão, por valorização ou 

eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações ou em 

unidades autónomas. ------------------------------------------------- 
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18.3.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma desrespeita o disposto nas alíneas a), b) e 

c) do n.º 2 do artigo 36.º69 do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

(RPDM). ------------------------------------------------------------ 

18.4. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO --------------------------------------- 

18.4.1. A exploração da requerente encontra-se em exercício desde 

o ano de 2002, com o Número de Registo de Exploração 6017465, 

enquadrada em termos de NREAP, numa Classe 2, com capacidade máxima 

de 35CN, e atualmente com 19,5 CN de espécie ovina e 1CN de espécie 

equídea. ----------------------------------------------------------- 

18.4.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 13,99ha, 

com 7,03ha de pastagens permanentes, 2,6ha de culturas forrageiras e 

2,7ha de culturas frutícolas. À referida área acrescem 5,66ha 

referentes a detentora associado da exploração, Júlio Pereira 

Gonçalves. --------------------------------------------------------- 

18.4.3. As instalações são localizadas na parcela com o n.º 

2735373208200, com uma área total de 2,27ha, tendo as instalações área 

social de 4200m2, sendo que dista aproximadamente 500m da povoação, 

mas apenas 100m da habitação da requerente. -------------------------  

18.4.4. A exploração tem um volume de negócio anual próximo de 

17082,00€, respeitante aos subsídios de apoio à produção, e à venda, 

realizada na Feira de gado de Chaves e outras de índole regional. ---   

18.4.5. Informa a requerente que esta exploração é fundamental para 

a sobrevivência do agregado familiar, sendo o trabalho assegurado pela 

detentora e seu marido, que se dedicam exclusivamente à atividade 

agropecuária, não tendo outra fonte de rendimento. Eventualmente, em 

períodos em que o trabalho é maior, por norma, recorre à contratação 

de trabalhadores externos. ------------------------------------------ 

18.4.6. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. --------------------------------------------------------  
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Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ------------------ 

2) Instalações agro-pecuárias - A edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para a criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local. ------ 

b) A sua localização e implantação serão tais que garantem um 

afastamento mínimo de 200 m às linhas limites dos aglomerados - classe 

de espaços urbanos e urbanizáveis – e a quaisquer outras edificações 

existentes, licenciadas, ou previstas em projecto de ordenamento 

urbanístico ou operações de loteamento urbano plenamente eficazes, 

exceto em relação àquelas que se destinem exclusivamente a actividades 

agro-pecuárias. ---------------------------------------------------- 

c) As parcelas onde se localizarem deverão possuir uma dimensão tal 

que a distância entre o perímetro exterior destas edificações e as 

extremas da mesma parcela nunca seja inferior a 10 m. ---------------    
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18.4.7. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para a requerente, podendo levar ao fecho da 

exploração. A exploração é a única fonte de rendimento, sendo assim a 

atividade fundamental para a sustentabilidade do agregado familiar, 

que inclui dois filhos dependentes. --------------------------------- 

19. PARECER SOBRE O PEDIDO EM CONCRETO ---------------------------- 

19.1. Considerando que o RERAE cria uma oportunidade para que as 

entidades competentes avaliem a possibilidade de regularização de um 

conjunto significativo de unidades produtivas que: ------------------ 

(i) Não disponham de título de exploração ou de exercício válido 

face às condições atuais da atividade, designadamente por motivo de 

desconformidade com os planos de ordenamento do território vigentes 

ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública; 

(ii) Dispondo de título válido de exploração ou de exercício, estão 

impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação; ------------------------------------ 

19.2. Considerando que as zonas rurais se caracterizam por condições 
naturais e estruturais que, na maioria dos casos, lhes conferem o 

estatuto de zonas desfavorecidas e que neste âmbito torna-se 

imperativo manter as atividades instaladas, utilizando uma estratégia 

integrada de resolução dos problemas locais, com vista à melhoria da 

qualidade de vida desses territórios; ------------------------------- 

19.3. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações finda a 2 de janeiro de 2016, e que a 

instrução do processo junto da entidade coordenadora deve ser 

obrigatoriamente formalizada com a apresentação da certidão 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária; ------------------- 

19.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização ou 
o licenciamento das alterações pretendidas inviabiliza a possibilidade 

de melhoria do seu desempenho ambiental e coarta a concretização de 

projetos de investimento e de criação de emprego; ------------------- 

19.5. Considerando que o benefício socioeconómico decorrente da 

regularização da atividade poderá ser superior aos eventuais 

inconvenientes em termos de ordenamento do território, os quais, neste 

caso concreto, só podem ser devidamente avaliados mediante uma 

ponderação circunstanciada dos mesmos, no local, tendo em linha de 

conta os vários usos e ocupações prevalecentes na envolvente da 

atividade em causa e das dinâmicas de povoamento que estão subjacentes 

à localidade; ------------------------------------------------------- 

19.6. Considerando que no âmbito do posterior pedido de regularização 
da atividade pecuária, presente à entidade coordenadora, a DRAPN 

solicita às entidades pronúncia nos termos previstos nos regimes 

legais setoriais aplicáveis à atividade, conforme o estipulado no n.º 

1 e 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 

nomeadamente às entidades responsáveis pelo plano de ordenamento do 

território, servidão administrativa e restrição de utilidade pública. 

20. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
Assim, em vista ao cumprimento do quadro legal habilitante, 

nomeadamente do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, tomamos a liberdade de sugerir a adoção do seguinte 

procedimento: ------------------------------------------------------  

5.61. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 

intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 
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de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 

5.62. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo. ------------------------------------------------------------ 

5.63. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 

e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

5.64. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 23 de novembro de 2015 -------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

23.11.2015. -------------------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Para efeitos do estabelecido na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do 

Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro70, tendo por base o parecer 

emitido pela equipa técnica que subscreve a presente informação, 

proponho ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral que 

submeta à consideração do Senhor Presidente a adoção de decisão no 

seguinte sentido: ---------------------------------------------------  

1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 

intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 

2. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

                                                           
70 Diploma que estabelece o regime de regularização e de alteração e 

ou ampliação de estabelecimentos e explorações de atividades 

industriais, pecuárias, de operações de gestão de resíduos e de 

explorações de pedreiras incompatíveis com instrumentos de gestão 

territorial e ou condicionantes ao uso do que não disponham de título 

válido de instalação ou de título de exploração ou de exercício de 

atividade. --------------------------------------------------------- 
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de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo. ------------------------------------------------------------ 

3. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 

e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

4. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 23.11.2015. --------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 23.11.2015. ----------------------------- 

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

 

 

18. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE PECUÁRIA NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO, COM CARÁCTER 

EXTRAORDINÁRIO, DO REGIME EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ECONÓMICAS (RERAE), DE ACORDO COM O EXPRESSO NA ALÍNEA A) DO N.º 4 DO 

ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO. REQUERENTE: 

ERMELINDA ROSA FRADE TEIXEIRA PINTO. MORADA: RUA DO SOL N.º 2 | 

CAPELUDOS DA MONTANHA. 5400-648 NOGUEIRA DA MONTANHA. PROCESSO N.º 

742/15 | REQUERIMENTO N.º 1846/15. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

104/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 relacionado com o pedido 

de certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal da regularização da atividade pecuária do processo 

acima identificado, formulado com base no regime excecional de 

regularização das atividades económicas (RERAE), de acordo com o 

expresso na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro. ----------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA -------------------------------- 
2.1. Em virtude da publicação do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 
novembro, e da Portaria n.º 68/2015, de 9 de março71, encontra-se a 

decorrer, até ao dia 2 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de 

Regularização das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluem 

as atividades pecuárias. -------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrange três 
tipos de situações: ------------------------------------------------- 

                                                           
71 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos de 

regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do artigo 1.º, do DL n.º 165/2014. -------------- 
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(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 
ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja 

alteração e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, a requerente deverá submeter o seu pedido 

de regularização à Direção Regional da Agricultura e Pescas do Norte 

(DRAPN), entidade coordenadora do processo de licenciamento da 

atividade pecuária. ------------------------------------------------- 

2.4. Segundo estabelecido no n.º 4 do artigo 5.º do referido diploma, 

na parte respeitante à desconformidade da localização com os 

instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares, 

servidão administrativa ou restrição de utilidade pública, o pedido 

de regularização deve ser instruído com os elementos estabelecidos nas 

alíneas de a) a g) desse mesmo número. ------------------------------ 

2.5. O elemento referido na alínea a) é a deliberação fundamentada 

de reconhecimento do interesse público municipal na regularização do 

estabelecimento ou instalação, emitida pela assembleia municipal, sob 

proposta da câmara municipal. --------------------------------------- 

2.6. Segundo o n.º 5 do mesmo artigo, o pedido deve ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilite a ponderação dos 

interesses económicos, sociais e ambientais em presença, os quais se 

encontram enunciados desde a alínea a) à p) do referido número. ----- 

2.7. Para fundamentação do parecer técnico que deve instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliam o processo nos seguintes âmbitos: ------------------ 

(i) No âmbito social (n.º de postos de trabalho já criados e 

eventuais estratégias a implementar para a criação ou qualificação de 

emprego direto local, relevância local, prémios, louvores e outros); 

(ii) No âmbito económico (valor de produção de bens e serviços da 

atividade económica desenvolvida na exploração pecuária; produtos 

produzidos; faturação associada à atividade pecuária dos últimos dois 

anos; impactos em atividades conexas, a montante ou a jusante). ----- 

2.8. Para o efeito o requerimento deverá ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que a requerente considere relevantes para a fundamentação do pedido.- 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de 

reconhecimento do Interesse Público Municipal pela Assembleia 

Municipal, constitui-se assim, como um pré-procedimento em todo o 

processo de regularização extraordinária, a submeter à entidade 

coordenadora. ------------------------------------------------------ 

2.10. O RERAE aplicado ao setor pecuário tem ainda enquadramento legal 
no Decreto-Lei n.º 81/201372, de 14 de junho e nas portarias 

                                                           
72 NREAP ------------------------------------------------------------ 

Aprova o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP), vindo 

substituir o Decreto-Lei n.º 214/2008 e posteriores alterações que 

estabelecia o regime do exercício da atividade pecuária (REAP), nas 

explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamentos, bem como 
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regulamentares conexas ao Novo Regime das Atividades Pecuárias 

(NREAP).  ----------------------------------------------------------- 

3. ANÁLISE DO PEDIDO ------------------------------------------------ 
3.1. IDENTIFICAÇÃO ------------------------------------------------- 
O requerimento apresentado consubstancia o pedido de emissão de 

certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal na regularização da atividade pecuária que a 

requerente possui na localidade de Capeludos da Montanha, freguesia 

de Nogueira de Montanha, por não dispor de título válido de exercício 

de atividade, apresentando situação de desconformidade com os 

instrumentos de gestão territorial vinculativos e com restrições de 

utilidade pública. -------------------------------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO ----------------------------------------------------- 
19.2.1. A requerente apresenta todos os documentos solicitados para 

a instrução do processo, designadamente: ---------------------------- 

a) Identificação da requerente; -------------------------------- 

b) Identificação da exploração pecuária; ----------------------- 

c) Título de registo da exploração, emitido pela DRAPN; -------- 

d) Documentos comprovativos dos núcleos de produção e das marcas 

de exploração associadas; ------------------------------------------- 

e) Documento de registo de existências e deslocações de ovinos e 

caprinos, emitido pela DVG; ----------------------------------------- 

f) Documento do IFAP, contendo a caracterização da exploração 

agrícola; ---------------------------------------------------------- 

g) Extrato da planta de ordenamento, à escala 1:10.000; -------- 

h) Extrato da planta de localização, à escala 1:25.000; -------- 

i) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), à escala 1:2.000, com a delimitação da área da exploração; --- 

j) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestado através 

de memória descritiva; ---------------------------------------------- 

k) Valor médio da produção de bens e serviços, atestado em memória 

descritiva; -------------------------------------------------------- 

l) N.º de postos de trabalho; ---------------------------------- 

m) Fundamentação da deslocalização ou desativação da exploração 

pecuária. ---------------------------------------------------------- 

19.3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

EM VIGOR ------------------------------------------------------------ 

19.3.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 47 B do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pela requerente, 

e identificada no sistema de identificação parcelar (SIP), com o n.º 

2565214756007, situa-se em espaços da classe 1 (Espaços Urbanos e 

Urbanizáveis), na Categoria 1.3 (Outros Aglomerados). --------------- 

19.3.2. Sobre as parcelas de terreno, não impende qualquer servidão 

ou restrição de utilidade pública. ---------------------------------- 

19.3.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

estábulo, é de referir que a mesma desrespeita o disposto nas alíneas 

a), b) e c) do n.º 2 do artigo 36.º73 do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal (RPDM).  -------------------------------------------------- 

                                                           

o regime a aplicar às atividades de gestão, por valorização ou 

eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações ou em 

unidades autónomas. ------------------------------------------------- 
73 Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves ----------------- 

Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ------------------ 

2) Instalações agro-pecuárias - A edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 
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19.4. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO --------------------------------------- 

19.4.1. A exploração da requerente encontra-se em exercício desde 

o ano de 1999, com o Número de Registo de Exploração 6024812, 

enquadrada em termos de NREAP, numa Classe 2, com capacidade máxima 

de 32 CN, e atualmente com 7 CN de bovinos em regime extensivo. 

19.4.2. A área total da exploração da requerente ronda os 2,99ha, 

sendo que a exploração se encontra associada a outra detentora, num 

total de aproximadamente 26,84ha. ----------------------------------- 

19.4.3. A exploração tem um volume de negócio anual próximo de 

3400,00€, respeitante aos subsídios de apoio à produção, sendo que a 

produção é para autoconsumo. ---------------------------------------- 

19.4.4. Informa a requerente que esta exploração é fundamental para 

a sobrevivência do agregado familiar, sendo o trabalho assegurado pela 

detentora, seu marido, filho e esposa, que se dedicam exclusivamente 

à atividade agropecuária, e que eventualmente, em períodos em que o 

trabalho é maior, recorre à contratação de trabalhadores externos. -- 

19.4.5. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. --------------------------------------------------------  

19.4.6. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para a requerente, podendo levar ao fecho da 

exploração, situação que levará ao abandono da aldeia e à procura de 

trabalho noutra região ou país, pois o complemento gerado por esta 

atividade é fundamental para a sustentabilidade do agregado familiar. 

19.4.7. A requerente apela ainda ao facto de Capeludos ser uma zona 

de montanha em risco de grande despovoamento e apresentar apenas duas 

explorações desta dimensão. ----------------------------------------- 

20. PARECER SOBRE O PEDIDO EM CONCRETO ---------------------------- 

20.1. Considerando que o RERAE cria uma oportunidade para que as 

entidades competentes avaliem a possibilidade de regularização de um 

conjunto significativo de unidades produtivas que: ------------------ 

(i) Não disponham de título de exploração ou de exercício válido 

face às condições atuais da atividade, designadamente por motivo de 

                                                           

instalações para a criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local. ------ 

b) A sua localização e implantação serão tais que garantem um 

afastamento mínimo de 200 m às linhas limites dos aglomerados - classe 

de espaços urbanos e urbanizáveis – e a quaisquer outras edificações 

existentes, licenciadas, ou previstas em projecto de ordenamento 

urbanístico ou operações de loteamento urbano plenamente eficazes, 

exceto em relação àquelas que se destinem exclusivamente a actividades 

agro-pecuárias. ---------------------------------------------------- 

c) As parcelas onde se localizarem deverão possuir uma dimensão tal 

que a distância entre o perímetro exterior destas edificações e as 

extremas da mesma parcela nunca seja inferior a 10 m. ---------------   
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desconformidade com os planos de ordenamento do território vigentes 

ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública; - 

(ii) Dispondo de título válido de exploração ou de exercício, estão 

impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação; ------------------------------------ 

20.2. Considerando que as zonas rurais se caracterizam por condições 
naturais e estruturais que, na maioria dos casos, lhes conferem o 

estatuto de zonas desfavorecidas e que neste âmbito torna-se 

imperativo manter as atividades instaladas, utilizando uma estratégia 

integrada de resolução dos problemas locais, com vista à melhoria da 

qualidade de vida desses territórios; ------------------------------- 

20.3. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações finda a 2 de janeiro de 2016, e que a 

instrução do processo junto da entidade coordenadora deve ser 

obrigatoriamente formalizada com a apresentação da certidão 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária; ------------------- 

20.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização ou 
o licenciamento das alterações pretendidas inviabiliza a possibilidade 

de melhoria do seu desempenho ambiental e coarta a concretização de 

projetos de investimento e de criação de emprego; ------------------- 

20.5. Considerando que o benefício socioeconómico decorrente da 

regularização da atividade poderá ser superior aos eventuais 

inconvenientes em termos de ordenamento do território, os quais, neste 

caso concreto, só podem ser devidamente avaliados mediante uma 

ponderação circunstanciada dos mesmos, no local, tendo em linha de 

conta os vários usos e ocupações prevalecentes na envolvente da 

atividade em causa e das dinâmicas de povoamento que estão subjacentes 

à localidade; ------------------------------------------------------- 

20.6. Considerando que no âmbito do posterior pedido de regularização 
da atividade pecuária, presente à entidade coordenadora, a DRAPN 

solicita às entidades pronúncia nos termos previstos nos regimes 

legais setoriais aplicáveis à atividade, conforme o estipulado no n.º 

1 e 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 

nomeadamente às entidades responsáveis pelo plano de ordenamento do 

território, servidão administrativa e restrição de utilidade pública. 

21. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
Assim, em vista ao cumprimento do quadro legal habilitante, 

nomeadamente do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, tomamos a liberdade de sugerir a adoção do seguinte 

procedimento: ------------------------------------------------------  

5.65. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 

intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 

5.66. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo. ------------------------------------------------------------ 

5.67. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 



                                                                F. 79 

                                                                  _____________________ 
 

e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

5.68. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 23 de novembro de 2015 -------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

23.11.2015. -------------------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Para efeitos do estabelecido na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do 

Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro74, tendo por base o parecer 

emitido pela equipa técnica que subscreve a presente informação, 

proponho ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral que 

submeta à consideração do Senhor Presidente a adoção de decisão no 

seguinte sentido: ---------------------------------------------------  

1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 

intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 

2. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo. ------------------------------------------------------------ 

3. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 

e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

4. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

                                                           
74 Diploma que estabelece o regime de regularização e de alteração e 

ou ampliação de estabelecimentos e explorações de atividades 

industriais, pecuárias, de operações de gestão de resíduos e de 

explorações de pedreiras incompatíveis com instrumentos de gestão 

territorial e ou condicionantes ao uso do que não disponham de título 

válido de instalação ou de título de exploração ou de exercício de 

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

DELGADO DATADO DE 23.11.2015. --------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 23.11.2015. ----------------------------- 

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

 

 

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

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

Francisco António Chaves de Melo, não tendo participado na análise, 

discussão e votação dos assuntos abaixo mencionados. ---------------- 

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

 

 

19. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE PECUÁRIA NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO, COM CARÁCTER 

EXTRAORDINÁRIO, DO REGIME EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ECONÓMICAS (RERAE), DE ACORDO COM O EXPRESSO NA ALÍNEA A) DO N.º 4 DO 

ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO. REQUERENTE: 

GOMESINDO ALEXANDRE FERNANDES CHAVES. MORADA: LARGO SR. DOS AFLITOS| 

CASAS DE MONFORTE. 5400-604 ÁGUAS FRIAS. PROCESSO N.º 748/15 | 

REQUERIMENTO N.º 1853/15. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 105/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 relacionado com o pedido 

de certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal da regularização da atividade pecuária do processo 

acima identificado, formulado com base no regime excecional de 

regularização das atividades económicas (RERAE), de acordo com o 

expresso na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro. ----------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA -------------------------------- 
2.1. Em virtude da publicação do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 
novembro, e da Portaria n.º 68/2015, de 9 de março75, encontra-se a 

decorrer, até ao dia 2 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de 

Regularização das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluem 

as atividades pecuárias. -------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrange três 
tipos de situações: ------------------------------------------------- 

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 
ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

                                                           
75 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos de 

regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do artigo 1.º, do DL n.º 165/2014. -------------- 
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(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja 

alteração e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, a requerente deverá submeter o seu pedido 

de regularização à Direção Regional da Agricultura e Pescas do Norte 

(DRAPN), entidade coordenadora do processo de licenciamento da 

atividade pecuária. ------------------------------------------------- 

2.4. Segundo estabelecido no n.º 4 do artigo 5.º do referido diploma, 

na parte respeitante à desconformidade da localização com os 

instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares, 

servidão administrativa ou restrição de utilidade pública, o pedido 

de regularização deve ser instruído com os elementos estabelecidos nas 

alíneas de a) a g) desse mesmo número. ------------------------------ 

2.5. O elemento referido na alínea a) é a deliberação fundamentada 

de reconhecimento do interesse público municipal na regularização do 

estabelecimento ou instalação, emitida pela assembleia municipal, sob 

proposta da câmara municipal. --------------------------------------- 

2.6. Segundo o n.º 5 do mesmo artigo, o pedido deve ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilite a ponderação dos 

interesses económicos, sociais e ambientais em presença, os quais se 

encontram enunciados desde a alínea a) à p) do referido número. ----- 

2.7. Para fundamentação do parecer técnico que deve instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliam o processo nos seguintes âmbitos: ------------------ 

(i) No âmbito social (n.º de postos de trabalho já criados e 

eventuais estratégias a implementar para a criação ou qualificação de 

emprego direto local, relevância local, prémios, louvores e outros); 

(ii) No âmbito económico (valor de produção de bens e serviços da 

atividade económica desenvolvida na exploração pecuária; produtos 

produzidos; faturação associada à atividade pecuária dos últimos dois 

anos; impactos em atividades conexas, a montante ou a jusante). ----- 

2.8. Para o efeito o requerimento deverá ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que a requerente considere relevantes para a fundamentação do pedido.- 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de 

reconhecimento do Interesse Público Municipal pela Assembleia 

Municipal, constitui-se assim, como um pré-procedimento em todo o 

processo de regularização extraordinária, a submeter à entidade 

coordenadora. ------------------------------------------------------ 

2.10. O RERAE aplicado ao setor pecuário tem ainda enquadramento legal 
no Decreto-Lei n.º 81/201376, de 14 de junho e nas portarias 

regulamentares conexas ao Novo Regime das Atividades Pecuárias 

(NREAP). ----------------------------------------------------------- 

                                                           
76 NREAP ------------------------------------------------------------ 

Aprova o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP), vindo 

substituir o Decreto-Lei n.º 214/2008 e posteriores alterações que 

estabelecia o regime do exercício da atividade pecuária (REAP), nas 

explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamentos, bem como 

o regime a aplicar às atividades de gestão, por valorização ou 

eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações ou em 

unidades autónomas. ------------------------------------------------- 
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3. ANÁLISE DO PEDIDO ------------------------------------------------ 
3.1. IDENTIFICAÇÃO -------------------------------------------------  
O requerimento apresentado consubstancia o pedido de emissão de 

certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal na regularização da atividade pecuária que o 

requerente possui na localidade de Casas de Monforte, freguesia de 

Águas Frias, por não dispor de título válido de exercício de atividade, 

apresentando situação de desconformidade com os instrumentos de gestão 

territorial vinculativos e com restrições de utilidade pública. ----- 

3.2. INSTRUÇÃO -----------------------------------------------------  
20.2.1. O requerente apresenta todos os documentos solicitados para 

a instrução do processo, designadamente: ---------------------------- 

a) Identificação do requerente; -------------------------------- 

b) Identificação da exploração pecuária; ----------------------- 

c) Título de registo da exploração, emitido pela DRAPN; -------- 

d) Documentos comprovativos dos núcleos de produção e das marcas 

de exploração associadas; ------------------------------------------- 

e) Documento do IFAP, contendo a caracterização da exploração 

agrícola; ---------------------------------------------------------- 

f) Planta síntese do estábulo; --------------------------------- 

g) Extrato da planta de ordenamento, à escala 1:10.000; -------- 

h) Extrato da planta de condicionantes, à escala 1:10.000; ----- 

i) Extrato da planta de localização, à escala 1:5.000; --------- 

j) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), à escala 1:2.000, com a delimitação da área da exploração; --- 

k) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestado através 

de memória descritiva; ---------------------------------------------- 

l) Valor médio da produção de bens e serviços, atestado em memória 

descritiva; -------------------------------------------------------- 

m) Faturação respeitante à atividade, nos anos 2014-2015; ------ 

n) N.º de postos de trabalho – apenas o requerente; ------------ 

o) Fundamentação da deslocalização ou desativação da exploração 

pecuária. ---------------------------------------------------------- 

20.3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

EM VIGOR  ----------------------------------------------------------- 

20.3.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 35 A do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

e identificada no sistema de identificação parcelar (SIP), com o n.º 

2665359553016, situa-se em espaços da classe 4 (Espaços Agrícolas e 

Florestais), maioritariamente na Categoria 4.2 (Espaços Agrícolas), 

Sub-Categoria 4.2 A (Espaços Agrícolas Defendidos – RAN) e Sub-

Categoria 4.2 B (Espaços Agrícolas Condicionados – RAN e REN), e a 

parte restante na categoria 4.3 (Espaços Agro-Florestais), Sub-

Categoria 4.3 A (Espaços Agro-Florestais Comuns). ------------------- 

20.3.2. Sobre a parcela de terreno, impendem restrição de utilidade 

pública – RAN e REN. ------------------------------------------------ 

20.3.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma desrespeita o disposto na alínea a) do n.º 2 

do artigo 36.º77 do Regulamento do Plano Diretor Municipal (RPDM). -- 

                                                           
77 Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves ----------------- 

Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ------------------ 

2) Instalações agro-pecuárias - A edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para a criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 
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20.4. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO --------------------------------------- 

20.4.1. A exploração do requerente encontra-se em exercício desde 

o ano de 2000, com o Número de Registo de Exploração 7009738, 

enquadrada em termos de NREAP, numa Classe 2, com capacidade máxima 

de 35CN, e atualmente com 35 CN de espécie bovina, em regime extensivo 

de bovinos de raça Maronesa, em modo de produção biológica.  -------- 

20.4.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 31,76ha, 

com 9,63ha de pastagens permanentes, 22,13ha de culturas forrageiras.  

20.4.3. As instalações são localizadas na parcela com o n.º 

2665359553016, com uma área total de 2,18ha, tendo as 

instalações/estábulo área total de 0,01ha. -------------------------- 

20.4.4. A exploração tem um volume de negócio anual próximo de 

25265,00€, respeitante aos subsídios de apoio à produção e venda de 

leitões. ----------------------------------------------------------- 

20.4.5. Informa o requerente que esta exploração é fundamental para 

a sobrevivência do agregado familiar, sendo o trabalho assegurado pelo 

próprio, que se dedica exclusivamente à atividade agropecuária. 

Eventualmente, em períodos em que o trabalho é maior, por norma, 

recorre à contratação de três trabalhadores externos. --------------- 

20.4.6. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. --------------------------------------------------------  

20.4.7. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente, podendo levar ao fecho da 

exploração, situação que levará ao abandono da aldeia e à procura de 

trabalho noutra região ou país, pois o complemento gerado por esta 

atividade é fundamental para a sustentabilidade do agregado familiar, 

do qual consta uma descendente menor e um estudante universitário. -- 

20.4.8. A requerente apela ainda ao facto de Casa de Monforte ser 

uma zona de montanha em risco de despovoamento. --------------------- 

21. PARECER SOBRE O PEDIDO EM CONCRETO ---------------------------- 

21.1. Considerando que o RERAE cria uma oportunidade para que as 

entidades competentes avaliem a possibilidade de regularização de um 

conjunto significativo de unidades produtivas que: ------------------ 

(i) Não disponham de título de exploração ou de exercício válido 

face às condições atuais da atividade, designadamente por motivo de 

                                                           

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local. ------ 

b) A sua localização e implantação serão tais que garantem um 

afastamento mínimo de 200 m às linhas limites dos aglomerados - classe 

de espaços urbanos e urbanizáveis – e a quaisquer outras edificações 

existentes, licenciadas, ou previstas em projecto de ordenamento 

urbanístico ou operações de loteamento urbano plenamente eficazes, 

exceto em relação àquelas que se destinem exclusivamente a actividades 

agro-pecuárias. ---------------------------------------------------- 

c) As parcelas onde se localizarem deverão possuir uma dimensão tal 

que a distância entre o perímetro exterior destas edificações e as 

extremas da mesma parcela nunca seja inferior a 10 m. ---------------   
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desconformidade com os planos de ordenamento do território vigentes 

ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública; - 

(ii) Dispondo de título válido de exploração ou de exercício, estão 

impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação; ------------------------------------ 

21.2. Considerando que as zonas rurais se caracterizam por condições 
naturais e estruturais que, na maioria dos casos, lhes conferem o 

estatuto de zonas desfavorecidas e que neste âmbito torna-se 

imperativo manter as atividades instaladas, utilizando uma estratégia 

integrada de resolução dos problemas locais, com vista à melhoria da 

qualidade de vida desses territórios; ------------------------------- 

21.3. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações finda a 2 de janeiro de 2016, e que a 

instrução do processo junto da entidade coordenadora deve ser 

obrigatoriamente formalizada com a apresentação da certidão 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária; ------------------- 

21.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização ou 
o licenciamento das alterações pretendidas inviabiliza a possibilidade 

de melhoria do seu desempenho ambiental e coarta a concretização de 

projetos de investimento e de criação de emprego; ------------------- 

21.5. Considerando que o benefício socioeconómico decorrente da 

regularização da atividade poderá ser superior aos eventuais 

inconvenientes em termos de ordenamento do território, os quais, neste 

caso concreto, só podem ser devidamente avaliados mediante uma 

ponderação circunstanciada dos mesmos, no local, tendo em linha de 

conta os vários usos e ocupações prevalecentes na envolvente da 

atividade em causa e das dinâmicas de povoamento que estão subjacentes 

à localidade; ------------------------------------------------------- 

21.6. Considerando que no âmbito do posterior pedido de regularização 
da atividade pecuária, presente à entidade coordenadora, a DRAPN 

solicita às entidades pronúncia nos termos previstos nos regimes 

legais setoriais aplicáveis à atividade, conforme o estipulado no n.º 

1 e 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 

nomeadamente às entidades responsáveis pelo plano de ordenamento do 

território, servidão administrativa e restrição de utilidade pública. 

22. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
Assim, em vista ao cumprimento do quadro legal habilitante, 

nomeadamente do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, tomamos a liberdade de sugerir a adoção do seguinte 

procedimento: ------------------------------------------------------  

5.69. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 

intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 

5.70. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo. ------------------------------------------------------------ 

5.71. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 
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e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

5.72. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 

 À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 23 de novembro de 2015 -------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

23.11.2015. -------------------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Para efeitos do estabelecido na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do 

Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro78, tendo por base o parecer 

emitido pela equipa técnica que subscreve a presente informação, 

proponho ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral que 

submeta à consideração do Senhor Presidente a adoção de decisão no 

seguinte sentido: ---------------------------------------------------  

1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 

intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 

2. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo. ------------------------------------------------------------ 

3. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 

e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

4. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

                                                           
78 Diploma que estabelece o regime de regularização e de alteração e 

ou ampliação de estabelecimentos e explorações de atividades 

industriais, pecuárias, de operações de gestão de resíduos e de 

explorações de pedreiras incompatíveis com instrumentos de gestão 

territorial e ou condicionantes ao uso do que não disponham de título 

válido de instalação ou de título de exploração ou de exercício de 

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

DELGADO DATADO DE 23.11.2015. --------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 23.11.2015. ----------------------------- 

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

 

 

20. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE PECUÁRIA NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO, COM CARÁCTER 

EXTRAORDINÁRIO, DO REGIME EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ECONÓMICAS (RERAE), DE ACORDO COM O EXPRESSO NA ALÍNEA A) DO N.º 4 DO 

ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO. REQUERENTE: 

MARIA CLARA SALA SIMÕES CHAVES FERNANDES. MORADA: TRAVESSA DO BONFIM 

N.º 22 | VIV. AMEAL. 5400-745 STO ANTÓNIO DE MONFORTE. PROCESSO N.º 

750/15 | REQUERIMENTO N.º 1855/15. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

106/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 relacionado com o pedido 

de certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal da regularização da atividade pecuária do processo 

acima identificado, formulado com base no regime excecional de 

regularização das atividades económicas (RERAE), de acordo com o 

expresso na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro. ----------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA -------------------------------- 
2.1. Em virtude da publicação do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 
novembro, e da Portaria n.º 68/2015, de 9 de março79, encontra-se a 

decorrer, até ao dia 2 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de 

Regularização das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluem 

as atividades pecuárias. -------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrange três 
tipos de situações: ------------------------------------------------- 

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 
ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja 

alteração e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, a requerente deverá submeter o seu pedido 

de regularização à Direção Regional da Agricultura e Pescas do Norte 

                                                           
79 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos de 

regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do artigo 1.º, do DL n.º 165/2014. -------------- 
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(DRAPN), entidade coordenadora do processo de licenciamento da 

atividade pecuária. ------------------------------------------------- 

2.4. Segundo estabelecido no n.º 4 do artigo 5.º do referido diploma, 

na parte respeitante à desconformidade da localização com os 

instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares, 

servidão administrativa ou restrição de utilidade pública, o pedido 

de regularização deve ser instruído com os elementos estabelecidos nas 

alíneas de a) a g) desse mesmo número. ------------------------------ 

2.5. O elemento referido na alínea a) é a deliberação fundamentada 

de reconhecimento do interesse público municipal na regularização do 

estabelecimento ou instalação, emitida pela assembleia municipal, sob 

proposta da câmara municipal. --------------------------------------- 

2.6. Segundo o n.º 5 do mesmo artigo, o pedido deve ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilite a ponderação dos 

interesses económicos, sociais e ambientais em presença, os quais se 

encontram enunciados desde a alínea a) à p) do referido número. ----- 

2.7. Para fundamentação do parecer técnico que deve instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliam o processo nos seguintes âmbitos: ------------------ 

(i) No âmbito social (n.º de postos de trabalho já criados e 

eventuais estratégias a implementar para a criação ou qualificação de 

emprego direto local, relevância local, prémios, louvores e outros); 

(ii) No âmbito económico (valor de produção de bens e serviços da 

atividade económica desenvolvida na exploração pecuária; produtos 

produzidos; faturação associada à atividade pecuária dos últimos dois 

anos; impactos em atividades conexas, a montante ou a jusante). ----- 

2.8. Para o efeito o requerimento deverá ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que a requerente considere relevantes para a fundamentação do pedido.- 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de 

reconhecimento do Interesse Público Municipal pela Assembleia 

Municipal, constitui-se assim, como um pré-procedimento em todo o 

processo de regularização extraordinária, a submeter à entidade 

coordenadora. ------------------------------------------------------ 

2.10. O RERAE aplicado ao setor pecuário tem ainda enquadramento legal 
no Decreto-Lei n.º 81/201380, de 14 de junho e nas portarias 

regulamentares conexas ao Novo Regime das Atividades Pecuárias 

(NREAP).  ----------------------------------------------------------- 

3. ANÁLISE DO PEDIDO ------------------------------------------------ 
3.1. IDENTIFICAÇÃO ------------------------------------------------- 
O requerimento apresentado consubstancia o pedido de emissão de 

certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal na regularização da atividade pecuária que a 

requerente possui no Lugar de Moinhos de Cima, freguesia de Águas 

                                                           
80 NREAP ------------------------------------------------------------ 

Aprova o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP), vindo 

substituir o Decreto-Lei n.º 214/2008 e posteriores alterações que 

estabelecia o regime do exercício da atividade pecuária (REAP), nas 

explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamentos, bem como 

o regime a aplicar às atividades de gestão, por valorização ou 

eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações ou em 

unidades autónomas. ------------------------------------------------- 

 



                                                                F. 88 

                                                                  _____________________ 
 

Frias, por não dispor de título válido de exercício de atividade, 

apresentando situação de desconformidade com os instrumentos de gestão 

territorial vinculativos e com restrições de utilidade pública. ----- 

3.2. INSTRUÇÃO ----------------------------------------------------- 
21.2.1. A requerente apresenta todos os documentos solicitados para 

a instrução do processo, designadamente: ----------------------------  

a) Identificação do requerente; ------------------------------- 

b) Título de registo da exploração, emitido pela DRAPN; ------- 

c) Alvará de obras de construção, emitido pela Câmara Municipal 

em 17-06-2014, respeitante à construção de armazém; ----------------- 

d) Extrato da planta de condicionantes, à escala 1:10.000; ---- 

e) Extrato da planta de ordenamento, à escala 1:10.000; ------- 

f) Planta síntese do estábulo; -------------------------------- 

g) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação 

Parcelar (SIP), à escala 1:2.000, com a delimitação da área da 

exploração; -------------------------------------------------------- 

h) Documento do IFAP, contendo a caracterização da exploração 

agrícola; ---------------------------------------------------------- 

i) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestado 

através de memória descritiva; -------------------------------------- 

j) Valor médio da produção de bens e serviços, atestado em 

memória descritiva; ------------------------------------------------- 

k) Valor da produção de bens e serviços, com comprovativo de 

declaração de IRS respeitante ao ano 2014; -------------------------- 

l) N.º de postos de trabalho – requerente, detentor associado e 

cônjuge; ----------------------------------------------------------- 

m) Fundamentação da deslocalização ou desativação da exploração 

pecuária. ---------------------------------------------------------- 

21.3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

EM VIGOR  ----------------------------------------------------------- 

21.3.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 47 B do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pela requerente, 

e identificada no sistema de identificação parcelar (SIP), com o n.º 

2645342410011, situa-se em espaços da Classe 4 (Espaços Agrícolas e 

Florestais), maioritariamente na Categorias 4.2 (Espaços Agrícolas), 

Sub-Categoria 4.2 A (Espaços Agrícolas Defendidos - RAN) e a parte 

restante na Categoria 4.3 (Espaços Agro-Florestais), Sub-Categoria 4.3 

A (Espaços Agro-Florestais Comuns). --------------------------------- 

21.3.2. Sobre a parcela de terreno, impende restrição de utilidade 

pública - RAN. ------------------------------------------------------ 

21.3.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma desrespeita o disposto nas alíneas a), b) e 

c) do n.º 2 do artigo 36.º81 do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

(RPDM). ------------------------------------------------------------ 

                                                           
81 Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves ----------------- 

Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ------------------ 

2) Instalações agro-pecuárias - A edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para a criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 
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21.4. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO --------------------------------------- 

21.4.1. A exploração da requerente encontra-se em exercício desde 

o ano de 2001, com o Número de Registo de Exploração 1082674, 

enquadrada em termos de NREAP, numa Classe 2, com capacidade máxima 

de 40CN, e atualmente com 40 CN de espécie bovina, em produção 

extensiva de carne. Esta exploração tem uma detentora associada, com 

9 CN das 40 CN. ----------------------------------------------------- 

21.4.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 25,64ha, 

com 0,86ha de pastagens permanentes e 24,7ha de culturas forrageiras.  

21.4.3. As instalações são localizadas na parcela com o n.º 

2645342410011, com uma área total de 4,02ha, tendo as instalações área 

coberta de 0,019ha, composta por um estábulo e um armazém com Alvará 

n.º 234/2004 de 17 de junho de 2004. --------------------------------  

21.4.4. A exploração tem um volume de negócio anual próximo de 

16700,88€, respeitante aos subsídios de apoio à produção, e à venda, 

realizada na Feira de gado de Chaves e outras de índole regional. ---   

21.4.5. Informa a requerente que esta exploração é fundamental para 

a sua sobrevivência e do agregado familiar da detentora associada, 

sendo o trabalho assegurado pela própria e pela detentora associada e 

seu marido, que se dedicam exclusivamente à atividade agropecuária, 

não tendo outra fonte de rendimento. Eventualmente, em períodos em que 

o trabalho é maior, por norma, recorre à contratação de trabalhadores 

externos. ---------------------------------------------------------- 

21.4.6. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. --------------------------------------------------------  

21.4.7. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente, podendo levar ao fecho da 

exploração, situação que levará ao abandono da aldeia e à procura de 

trabalho noutra região ou país, pois o complemento gerado por esta 

atividade é fundamental para a sustentabilidade da detentora e da 

associada e seu agregado familiar. ---------------------------------- 

21.4.8. A requerente apela ainda ao facto de Águas Frias se 

encontrar numa zona em risco de despovoamento, sendo essencial à 

vitalidade dessa região assegurando um conjunto de fatores ambientais, 

sociais e económicos para o concelho onde se insere. ---------------- 

22. PARECER SOBRE O PEDIDO EM CONCRETO ---------------------------- 

22.1. Considerando que o RERAE cria uma oportunidade para que as 

entidades competentes avaliem a possibilidade de regularização de um 

conjunto significativo de unidades produtivas que: ------------------ 

(i) Não disponham de título de exploração ou de exercício válido 

face às condições atuais da atividade, designadamente por motivo de 

                                                           

viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local. ------ 

b) A sua localização e implantação serão tais que garantem um 

afastamento mínimo de 200 m às linhas limites dos aglomerados - classe 

de espaços urbanos e urbanizáveis – e a quaisquer outras edificações 

existentes, licenciadas, ou previstas em projecto de ordenamento 

urbanístico ou operações de loteamento urbano plenamente eficazes, 

exceto em relação àquelas que se destinem exclusivamente a actividades 

agro-pecuárias. ---------------------------------------------------- 

c) As parcelas onde se localizarem deverão possuir uma dimensão tal 

que a distância entre o perímetro exterior destas edificações e as 

extremas da mesma parcela nunca seja inferior a 10 m. ---------------    
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desconformidade com os planos de ordenamento do território vigentes 

ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública; 

(ii) Dispondo de título válido de exploração ou de exercício, estão 

impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação; ------------------------------------ 

22.2. Considerando que as zonas rurais se caracterizam por condições 
naturais e estruturais que, na maioria dos casos, lhes conferem o 

estatuto de zonas desfavorecidas e que neste âmbito torna-se 

imperativo manter as atividades instaladas, utilizando uma estratégia 

integrada de resolução dos problemas locais, com vista à melhoria da 

qualidade de vida desses territórios; ------------------------------- 

22.3. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações finda a 2 de janeiro de 2016, e que a 

instrução do processo junto da entidade coordenadora deve ser 

obrigatoriamente formalizada com a apresentação da certidão 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária; ------------------- 

22.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização ou 
o licenciamento das alterações pretendidas inviabiliza a possibilidade 

de melhoria do seu desempenho ambiental e coarta a concretização de 

projetos de investimento e de criação de emprego; ------------------- 

22.5. Considerando que o benefício socioeconómico decorrente da 

regularização da atividade poderá ser superior aos eventuais 

inconvenientes em termos de ordenamento do território, os quais, neste 

caso concreto, só podem ser devidamente avaliados mediante uma 

ponderação circunstanciada dos mesmos, no local, tendo em linha de 

conta os vários usos e ocupações prevalecentes na envolvente da 

atividade em causa e das dinâmicas de povoamento que estão subjacentes 

à localidade; ------------------------------------------------------- 

22.6. Considerando que no âmbito do posterior pedido de regularização 
da atividade pecuária, presente à entidade coordenadora, a DRAPN 

solicita às entidades pronúncia nos termos previstos nos regimes 

legais setoriais aplicáveis à atividade, conforme o estipulado no n.º 

1 e 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 

nomeadamente às entidades responsáveis pelo plano de ordenamento do 

território, servidão administrativa e restrição de utilidade pública. 

23. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
Assim, em vista ao cumprimento do quadro legal habilitante, 

nomeadamente do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, tomamos a liberdade de sugerir a adoção do seguinte 

procedimento: ------------------------------------------------------  

5.73. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 

intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 

5.74. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo. ------------------------------------------------------------ 

5.75. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 
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e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

5.76. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 

 À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 23 de novembro de 2015 -------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

23.11.2015. -------------------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Para efeitos do estabelecido na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do 

Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro82, tendo por base o parecer 

emitido pela equipa técnica que subscreve a presente informação, 

proponho ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral que 

submeta à consideração do Senhor Presidente a adoção de decisão no 

seguinte sentido: ---------------------------------------------------  

1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 

intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 

2. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo. ------------------------------------------------------------ 

3. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 

e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

4. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

                                                           
82 Diploma que estabelece o regime de regularização e de alteração e 

ou ampliação de estabelecimentos e explorações de atividades 

industriais, pecuárias, de operações de gestão de resíduos e de 

explorações de pedreiras incompatíveis com instrumentos de gestão 

territorial e ou condicionantes ao uso do que não disponham de título 

válido de instalação ou de título de exploração ou de exercício de 

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

DELGADO DATADO DE 23.11.2015. --------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 23.11.2015. ----------------------------- 

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

 

 

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

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

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

 

 

21. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE PECUÁRIA NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO, COM CARÁCTER 

EXTRAORDINÁRIO, DO REGIME EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ECONÓMICAS (RERAE), DE ACORDO COM O EXPRESSO NA ALÍNEA A) DO N.º 4 DO 

ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO. REQUERENTE: 

CÂNDIDO FERNANDES VALPAÇOS. MORADA: RUA DA IGREJA N.º 2 | ASSUREIRAS 

DO MEIO. 5400-602 ÁGUAS FRIAS. PROCESSO N.º 751/15 | REQUERIMENTO N.º 

1857/15. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 107/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 relacionado com o pedido 

de certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal da regularização da atividade pecuária do processo 

acima identificado, formulado com base no regime excecional de 

regularização das atividades económicas (RERAE), de acordo com o 

expresso na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro. ----------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA -------------------------------- 
2.1. Em virtude da publicação do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 
novembro, e da Portaria n.º 68/2015, de 9 de março83, encontra-se a 

decorrer, até ao dia 2 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de 

Regularização das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluem 

as atividades pecuárias. -------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrange três 
tipos de situações: ------------------------------------------------- 

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 
ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

                                                           
83 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos de 

regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do artigo 1.º, do DL n.º 165/2014. -------------- 
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(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja 

alteração e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, a requerente deverá submeter o seu pedido 

de regularização à Direção Regional da Agricultura e Pescas do Norte 

(DRAPN), entidade coordenadora do processo de licenciamento da 

atividade pecuária. ------------------------------------------------- 

2.4. Segundo estabelecido no n.º 4 do artigo 5.º do referido diploma, 

na parte respeitante à desconformidade da localização com os 

instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares, 

servidão administrativa ou restrição de utilidade pública, o pedido 

de regularização deve ser instruído com os elementos estabelecidos nas 

alíneas de a) a g) desse mesmo número. ------------------------------ 

2.5. O elemento referido na alínea a) é a deliberação fundamentada 

de reconhecimento do interesse público municipal na regularização do 

estabelecimento ou instalação, emitida pela assembleia municipal, sob 

proposta da câmara municipal. --------------------------------------- 

2.6. Segundo o n.º 5 do mesmo artigo, o pedido deve ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilite a ponderação dos 

interesses económicos, sociais e ambientais em presença, os quais se 

encontram enunciados desde a alínea a) à p) do referido número. ----- 

2.7. Para fundamentação do parecer técnico que deve instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliam o processo nos seguintes âmbitos: ------------------ 

(i) No âmbito social (n.º de postos de trabalho já criados e 

eventuais estratégias a implementar para a criação ou qualificação de 

emprego direto local, relevância local, prémios, louvores e outros); 

(ii) No âmbito económico (valor de produção de bens e serviços da 

atividade económica desenvolvida na exploração pecuária; produtos 

produzidos; faturação associada à atividade pecuária dos últimos dois 

anos; impactos em atividades conexas, a montante ou a jusante). ----- 

2.8. Para o efeito o requerimento deverá ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que a requerente considere relevantes para a fundamentação do pedido.- 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de 

reconhecimento do Interesse Público Municipal pela Assembleia 

Municipal, constitui-se assim, como um pré-procedimento em todo o 

processo de regularização extraordinária, a submeter à entidade 

coordenadora. ------------------------------------------------------ 

2.10. O RERAE aplicado ao setor pecuário tem ainda enquadramento legal 
no Decreto-Lei n.º 81/201384, de 14 de junho e nas portarias 

regulamentares conexas ao Novo Regime das Atividades Pecuárias 

(NREAP).  ----------------------------------------------------------- 

                                                           
84 NREAP ------------------------------------------------------------ 

Aprova o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP), vindo 

substituir o Decreto-Lei n.º 214/2008 e posteriores alterações que 

estabelecia o regime do exercício da atividade pecuária (REAP), nas 

explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamentos, bem como 

o regime a aplicar às atividades de gestão, por valorização ou 

eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações ou em 

unidades autónomas. ------------------------------------------------- 
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3. ANÁLISE DO PEDIDO ------------------------------------------------ 
3.1. IDENTIFICAÇÃO ------------------------------------------------- 
O requerimento apresentado consubstancia o pedido de emissão de 

certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal na regularização da atividade pecuária que a 

requerente possui no Lugar de Moinhos de Cima , freguesia de Águas 

Frias, por não dispor de título válido de exercício de atividade, 

apresentando situação de desconformidade com os instrumentos de gestão 

territorial vinculativos e com restrições de utilidade pública. ----- 

3.2. INSTRUÇÃO -----------------------------------------------------  
22.2.1. O requerente apresenta todos os documentos solicitados para 

a instrução do processo, designadamente: ---------------------------- 

a) Identificação do requerente; ------------------------------- 

n) Título de registo da exploração, emitido pela DRAPN; ------- 

o) Marca de exploração da atividade, emitida pela DRAPN; ------ 

p) Extrato da planta de ordenamento, à escala 1:10.000; ------- 

q) Planta do estábulo, à escala 1:200; ------------------------ 

r) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação 

Parcelar (SIP), à escala 1:2.000, com a delimitação da área da 

exploração; -------------------------------------------------------- 

s) Documento do IFAP, contendo a caracterização da exploração 

agrícola; ---------------------------------------------------------- 

t) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestado 

através de memória descritiva; -------------------------------------- 

u) Valor médio da produção de bens e serviços, atestado em 

memória descritiva; ------------------------------------------------- 

v) N.º de postos de trabalho – requerente, e cônjuge; --------- 

w) Fundamentação da deslocalização ou desativação da exploração 

pecuária. ---------------------------------------------------------- 

22.3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

EM VIGOR ------------------------------------------------------------ 

22.3.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 34 B do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

e identificada no sistema de identificação parcelar (SIP), com o n.º 

22625324578004, situa-se em espaços da classe 4 (Espaços Agrícolas e 

Florestais), na Categoria 4.3 (Espaços Agro-Florestais), Sub-Categoria 

4.3 A (Espaços Agrícolas Comuns). ----------------------------------- 

22.3.2. Sobre a parcela de terreno, não impende qualquer servidão 

ou restrição de utilidade pública. ---------------------------------- 

22.3.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma desrespeita o disposto na alínea b) e c) do 

n.º 2 do artigo 36.º85 do Regulamento do Plano Diretor Municipal (RPDM).  

                                                           
85 Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves ----------------- 

Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ------------------ 

2) Instalações agro-pecuárias - A edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para a criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local. ------ 
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22.4. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO --------------------------------------- 

22.4.1. A exploração do requerente encontra-se em exercício desde 

o ano de 2008, com o Número de Registo de Exploração 1084381, 

enquadrada em termos de NREAP, numa Classe 2, com capacidade máxima 

de 22CN, e atualmente com 22 CN de espécie bovina, em regime intensivo 

para a produção de vitelos. ----------------------------------------- 

22.4.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 7,45ha.  

22.4.3. As instalações são localizadas na parcela com o n.º 

2625324578004, com uma área total de 0,84ha, tendo as instalações área 

social de 0,11ha. --------------------------------------------------- 

22.4.4. A exploração tem um volume de negócio anual próximo de 

25000,00€. Os animais são adquiridos, é realizada a engorda e 

posteriormente vendidos para o abate. A venda é realizada na Feira de 

Gado de Chaves e outras de índole regional. ------------------------- 

22.4.5. Informa o requerente que esta exploração é fundamental para 

a sobrevivência do agregado familiar, sendo o trabalho assegurado pelo 

próprio e sua esposa, os quais se dedicam exclusivamente à atividade 

agropecuária. Eventualmente, em períodos em que o trabalho é maior, 

por norma, recorre à contratação de trabalhadores externos. ---------  

22.4.6. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. --------------------------------------------------------  

22.4.7. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente, podendo levar ao fecho da 

exploração, situação que levará ao abandono da aldeia e à procura de 

trabalho noutra região ou país, pois o complemento gerado por esta 

atividade é fundamental para a sustentabilidade do agregado familiar, 

do qual constam dois descendentes dependentes. ---------------------- 

22.4.8. O requerente apela ainda ao facto de Assureiras do Meio ser 

uma zona de montanha em risco de despovoamento. --------------------- 

23. PARECER SOBRE O PEDIDO EM CONCRETO ---------------------------- 

23.1. Considerando que o RERAE cria uma oportunidade para que as 

entidades competentes avaliem a possibilidade de regularização de um 

conjunto significativo de unidades produtivas que: ------------------ 

(i) Não disponham de título de exploração ou de exercício válido 

face às condições atuais da atividade, designadamente por motivo de 

desconformidade com os planos de ordenamento do território vigentes 

ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública; 

(ii) Dispondo de título válido de exploração ou de exercício, estão 

impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação; ------------------------------------ 

23.2. Considerando que as zonas rurais se caracterizam por condições 
naturais e estruturais que, na maioria dos casos, lhes conferem o 

                                                           

b) A sua localização e implantação serão tais que garantem um 

afastamento mínimo de 200 m às linhas limites dos aglomerados - classe 

de espaços urbanos e urbanizáveis – e a quaisquer outras edificações 

existentes, licenciadas, ou previstas em projecto de ordenamento 

urbanístico ou operações de loteamento urbano plenamente eficazes, 

exceto em relação àquelas que se destinem exclusivamente a actividades 

agro-pecuárias. ---------------------------------------------------- 

c) As parcelas onde se localizarem deverão possuir uma dimensão tal 

que a distância entre o perímetro exterior destas edificações e as 

extremas da mesma parcela nunca seja inferior a 10 m. ---------------   
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estatuto de zonas desfavorecidas e que neste âmbito torna-se 

imperativo manter as atividades instaladas, utilizando uma estratégia 

integrada de resolução dos problemas locais, com vista à melhoria da 

qualidade de vida desses territórios; ------------------------------- 

23.3. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações finda a 2 de janeiro de 2016, e que a 

instrução do processo junto da entidade coordenadora deve ser 

obrigatoriamente formalizada com a apresentação da certidão 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária; ------------------- 

23.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização ou 
o licenciamento das alterações pretendidas inviabiliza a possibilidade 

de melhoria do seu desempenho ambiental e coarta a concretização de 

projetos de investimento e de criação de emprego; ------------------- 

23.5. Considerando que o benefício socioeconómico decorrente da 

regularização da atividade poderá ser superior aos eventuais 

inconvenientes em termos de ordenamento do território, os quais, neste 

caso concreto, só podem ser devidamente avaliados mediante uma 

ponderação circunstanciada dos mesmos, no local, tendo em linha de 

conta os vários usos e ocupações prevalecentes na envolvente da 

atividade em causa e das dinâmicas de povoamento que estão subjacentes 

à localidade; ------------------------------------------------------- 

23.6. Considerando que no âmbito do posterior pedido de regularização 
da atividade pecuária, presente à entidade coordenadora, a DRAPN 

solicita às entidades pronúncia nos termos previstos nos regimes 

legais setoriais aplicáveis à atividade, conforme o estipulado no n.º 

1 e 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 

nomeadamente às entidades responsáveis pelo plano de ordenamento do 

território, servidão administrativa e restrição de utilidade pública. 

24. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
Assim, em vista ao cumprimento do quadro legal habilitante, 

nomeadamente do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, tomamos a liberdade de sugerir a adoção do seguinte 

procedimento: ------------------------------------------------------  

5.77. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 

intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 

5.78. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo. ------------------------------------------------------------ 

5.79. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 

e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

5.80. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 
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À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 23 de novembro de 2015 -------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

23.11.2015. -------------------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Para efeitos do estabelecido na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do 

Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro86, tendo por base o parecer 

emitido pela equipa técnica que subscreve a presente informação, 

proponho ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral que 

submeta à consideração do Senhor Presidente a adoção de decisão no 

seguinte sentido: ---------------------------------------------------  

1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 

intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 

2. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo. ------------------------------------------------------------ 

3. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 

e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

4. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 23.11.2015. --------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 23.11.2015. ----------------------------- 

À Reunião Câmara. --------------------------------------------------- 

                                                           
86 Diploma que estabelece o regime de regularização e de alteração e 

ou ampliação de estabelecimentos e explorações de atividades 

industriais, pecuárias, de operações de gestão de resíduos e de 

explorações de pedreiras incompatíveis com instrumentos de gestão 

territorial e ou condicionantes ao uso do que não disponham de título 

válido de instalação ou de título de exploração ou de exercício de 

atividade. --------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

 

 

22. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE PECUÁRIA NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO, COM CARÁCTER 

EXTRAORDINÁRIO, DO REGIME EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ECONÓMICAS (RERAE), DE ACORDO COM O EXPRESSO NA ALÍNEA A) DO N.º 4 DO 

ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO. REQUERENTE: 

FLAVILEITE - SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA. RUA 25 DE ABRIL N.º 1 | S. 

LOURENÇO. 5400-624 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE EIRAS, S. JULIÃO DE 

MONTENEGRO E CELA. PROCESSO N.º 752/15 | REQUERIMENTO N.º 1861/15. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 108/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 relacionado com o pedido 

de certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal da regularização da atividade pecuária do processo 

acima identificado, formulado com base no regime excecional de 

regularização das atividades económicas (RERAE), de acordo com o 

expresso na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro. ----------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA -------------------------------- 
2.1. Em virtude da publicação do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 
novembro, e da Portaria n.º 68/2015, de 9 de março87, encontra-se a 

decorrer, até ao dia 2 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de 

Regularização das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluem 

as atividades pecuárias. -------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrange três 
tipos de situações: ------------------------------------------------- 

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 
ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja 

alteração e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, a requerente deverá submeter o seu pedido 

de regularização à Direção Regional da Agricultura e Pescas do Norte 

(DRAPN), entidade coordenadora do processo de licenciamento da 

atividade pecuária. ------------------------------------------------- 

2.4. Segundo estabelecido no n.º 4 do artigo 5.º do referido diploma, 

na parte respeitante à desconformidade da localização com os 

instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares, 

servidão administrativa ou restrição de utilidade pública, o pedido 

de regularização deve ser instruído com os elementos estabelecidos nas 

alíneas de a) a g) desse mesmo número. ------------------------------ 

                                                           
87 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos de 

regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do artigo 1.º, do DL n.º 165/2014. -------------- 
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2.5. O elemento referido na alínea a) é a deliberação fundamentada 

de reconhecimento do interesse público municipal na regularização do 

estabelecimento ou instalação, emitida pela assembleia municipal, sob 

proposta da câmara municipal. --------------------------------------- 

2.6. Segundo o n.º 5 do mesmo artigo, o pedido deve ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilite a ponderação dos 

interesses económicos, sociais e ambientais em presença, os quais se 

encontram enunciados desde a alínea a) à p) do referido número. ----- 

2.7. Para fundamentação do parecer técnico que deve instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliam o processo nos seguintes âmbitos: ------------------ 

(i) No âmbito social (n.º de postos de trabalho já criados e 

eventuais estratégias a implementar para a criação ou qualificação de 

emprego direto local, relevância local, prémios, louvores e outros); 

(ii) No âmbito económico (valor de produção de bens e serviços da 

atividade económica desenvolvida na exploração pecuária; produtos 

produzidos; faturação associada à atividade pecuária dos últimos dois 

anos; impactos em atividades conexas, a montante ou a jusante). ----- 

2.8. Para o efeito o requerimento deverá ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que a requerente considere relevantes para a fundamentação do pedido.- 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de 

reconhecimento do Interesse Público Municipal pela Assembleia 

Municipal, constitui-se assim, como um pré-procedimento em todo o 

processo de regularização extraordinária, a submeter à entidade 

coordenadora. ------------------------------------------------------ 

2.10. O RERAE aplicado ao setor pecuário tem ainda enquadramento legal 
no Decreto-Lei n.º 81/201388, de 14 de junho e nas portarias 

regulamentares conexas ao Novo Regime das Atividades Pecuárias 

(NREAP).  ----------------------------------------------------------- 

3. ANÁLISE DO PEDIDO ------------------------------------------------ 
3.1. IDENTIFICAÇÃO ------------------------------------------------- 
O requerimento apresentado consubstancia o pedido de emissão de 

certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal na regularização da atividade pecuária que o 

requerente possui na localidade de S. Lourenço, União das Freguesias 

de Eiras, S. Julião de Montenegro e Cela, por dispor de título válido 

de exercício de atividade, sendo que a ampliação das instalações 

apresenta situação de desconformidade com os instrumentos de gestão 

territorial vinculativos e com restrições de utilidade pública. ----- 

3.2. INSTRUÇÃO -----------------------------------------------------  
23.2.1. O requerente apresenta todos os documentos solicitados para 

a instrução do processo, designadamente: ----------------------------  

a) Identificação da firmo requerente; -------------------------- 

                                                           
88 NREAP ------------------------------------------------------------ 

Aprova o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP), vindo 

substituir o Decreto-Lei n.º 214/2008 e posteriores alterações que 

estabelecia o regime do exercício da atividade pecuária (REAP), nas 

explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamentos, bem como 

o regime a aplicar às atividades de gestão, por valorização ou 

eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações ou em 

unidades autónomas. ------------------------------------------------- 
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b) Identificação do sócio único do estabelecimento; ------------ 

c) Título de registo da exploração, emitido pela DRAPN; -------- 

d) Extrato da planta de ordenamento, à escala 1:10.000; -------- 

e) Extrato da planta de condicionantes à escala 1:10.000; ------ 

f) Extrato da planta de localização, à escala 1:25.000; -------- 

g) Extrato de ortofotomapa, à escala 1:10.000; ----------------- 

h) Planta do estábulo, à escala 1:2.000; ----------------------- 

i) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestado através 

de memória descritiva; ---------------------------------------------- 

j) Valor médio da produção de bens e serviços, atestado em memória 

descritiva; -------------------------------------------------------- 

k) N.º de postos de trabalho – requerente, filho e respetivos 

cônjuges; ---------------------------------------------------------- 

l) Fundamentação da deslocalização ou desativação da exploração 

pecuária. ---------------------------------------------------------- 

23.3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

EM VIGOR  ----------------------------------------------------------- 

23.3.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 47 B do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

situa-se em espaços de Classe 4 (Espaços Agrícolas e Florestais), 

parcialmente em Categoria 4.3 (Espaços Agro-Florestais), Sub-Categoria 

4.3. A (Espaços Agrío-Florestais Comuns) e a parte restante na 

Categoria 4.2 (Espaços Agrícolas), Sub-Categoria 4.2.A (Espaços 

Agrícolas Defendidos). ---------------------------------------------- 

23.3.2. Sobre a parcela de terreno, impende uma restrição de 

utilidade pública - RAN. -------------------------------------------- 

23.3.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma desrespeita o disposto na alínea a), b) e c) 

do n.º 2 do artigo 36.º89 do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

(RPDM). ------------------------------------------------------------ 

23.4. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO --------------------------------------- 

                                                           
89 Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves ----------------- 

Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ------------------ 

2) Instalações agro-pecuárias - A edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para a criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local. ------ 

b) A sua localização e implantação serão tais que garantem um 

afastamento mínimo de 200 m às linhas limites dos aglomerados - classe 

de espaços urbanos e urbanizáveis – e a quaisquer outras edificações 

existentes, licenciadas, ou previstas em projecto de ordenamento 

urbanístico ou operações de loteamento urbano plenamente eficazes, 

exceto em relação àquelas que se destinem exclusivamente a actividades 

agro-pecuárias. ---------------------------------------------------- 

c) As parcelas onde se localizarem deverão possuir uma dimensão tal 

que a distância entre o perímetro exterior destas edificações e as 

extremas da mesma parcela nunca seja inferior a 10 m. ---------------   
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23.4.1. A exploração do requerente encontra-se em exercício desde 

o ano de 2002, com o Número de Registo de Exploração 7087571, 

enquadrada em termos de NREAP, numa Classe 2, com capacidade máxima 

de 49,2CN de bovinos, em produção extensiva de leite. ---------------  

23.4.2. As instalações são localizadas numa parcela, com uma área 

total de 3190,00m2, tendo as instalações área coberta de 1012,00m2, 

distribuídas pelo estábulo com ordenha (atividade principal), um 

telheiro contíguo e uma alpendre de apoio. -------------------------- 

23.4.3. A exploração teve em 2013 um volume de negócio anual próximo 

de 130000,00€, e em 2014 de cerca de 147500,00€, pelo que salienta o 

requerente que a concretizar-se o crescimento da faturação, a 

atividade poderá criar mais um posto de trabalho a tempo inteiro. ---   

23.4.4. Informa o requerente que esta exploração é fundamental para 

a sobrevivência do agregado familiar, sendo o trabalho assegurado pelo 

próprio e seu pai, que se dedicam exclusivamente à atividade 

agropecuária. ------------------------------------------------------ 

23.4.5. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. -------------------------------------------------------- 

23.4.6. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente, que estima essa operação em cerca 

de 100000,00€. ------------------------------------------------------ 

24. PARECER SOBRE O PEDIDO EM CONCRETO ---------------------------- 

24.1. Considerando que o RERAE cria uma oportunidade para que as 

entidades competentes avaliem a possibilidade de regularização de um 

conjunto significativo de unidades produtivas que: ------------------ 

(i) Não disponham de título de exploração ou de exercício válido 

face às condições atuais da atividade, designadamente por motivo de 

desconformidade com os planos de ordenamento do território vigentes 

ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública; 

(ii) Dispondo de título válido de exploração ou de exercício, estão 

impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação; ------------------------------------ 

24.2. Considerando que as zonas rurais se caracterizam por condições 
naturais e estruturais que, na maioria dos casos, lhes conferem o 

estatuto de zonas desfavorecidas e que neste âmbito torna-se 

imperativo manter as atividades instaladas, utilizando uma estratégia 

integrada de resolução dos problemas locais, com vista à melhoria da 

qualidade de vida desses territórios; ------------------------------- 

24.3. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações finda a 2 de janeiro de 2016, e que a 

instrução do processo junto da entidade coordenadora deve ser 

obrigatoriamente formalizada com a apresentação da certidão 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária; ------------------- 

24.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização ou 
o licenciamento das alterações pretendidas inviabiliza a possibilidade 

de melhoria do seu desempenho ambiental e coarta a concretização de 

projetos de investimento e de criação de emprego; ------------------- 

24.5. Considerando que o benefício socioeconómico decorrente da 

regularização da atividade poderá ser superior aos eventuais 

inconvenientes em termos de ordenamento do território, os quais, neste 

caso concreto, só podem ser devidamente avaliados mediante uma 

ponderação circunstanciada dos mesmos, no local, tendo em linha de 
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conta os vários usos e ocupações prevalecentes na envolvente da 

atividade em causa e das dinâmicas de povoamento que estão subjacentes 

à localidade; ------------------------------------------------------- 

24.6. Considerando que no âmbito do posterior pedido de regularização 
da atividade pecuária, presente à entidade coordenadora, a DRAPN 

solicita às entidades pronúncia nos termos previstos nos regimes 

legais setoriais aplicáveis à atividade, conforme o estipulado no n.º 

1 e 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 

nomeadamente às entidades responsáveis pelo plano de ordenamento do 

território, servidão administrativa e restrição de utilidade pública. 

25. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
Assim, em vista ao cumprimento do quadro legal habilitante, 

nomeadamente do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, tomamos a liberdade de sugerir a adoção do seguinte 

procedimento: ------------------------------------------------------  

5.81. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 

intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 

5.82. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo. ------------------------------------------------------------ 

5.83. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 

e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

5.84. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 23 de novembro de 2015 -------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

23/11/2015 --------------------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Para efeitos do estabelecido na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do 

Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro90, tendo por base o parecer 

                                                           
90 Diploma que estabelece o regime de regularização e de alteração e 

ou ampliação de estabelecimentos e explorações de atividades 

industriais, pecuárias, de operações de gestão de resíduos e de 

explorações de pedreiras incompatíveis com instrumentos de gestão 

territorial e ou condicionantes ao uso do que não disponham de título 
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emitido pela equipa técnica que subscreve a presente informação, 

proponho ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral que 

submeta à consideração do Senhor Presidente a adoção de decisão no 

seguinte sentido: ---------------------------------------------------  

1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 

intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 

2. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo. ------------------------------------------------------------ 

3. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 

e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

4. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 23/11/2015 ---------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 23/11/2015 ------------------------------ 

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

 

 

23. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE PECUÁRIA NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO, COM CARÁCTER 

EXTRAORDINÁRIO, DO REGIME EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ECONÓMICAS (RERAE), DE ACORDO COM O EXPRESSO NA ALÍNEA A) DO N.º 4 DO 

ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO. REQUERENTE: 

PAULA CRISTIANA FONTES MELO RUA. MORADA: RUA DOS CAMPELOS N.º 6. 5400-

750 STO ESTEVÃO. PROCESSO N.º 749/15 | REQUERIMENTO N.º 1854/15. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 109/2015. ------------------------------------ 

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 relacionado com o pedido 

de certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal da regularização da atividade pecuária do processo 

                                                           

válido de instalação ou de título de exploração ou de exercício de 

atividade. --------------------------------------------------------- 
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acima identificado, formulado com base no regime excecional de 

regularização das atividades económicas (RERAE), de acordo com o 

expresso na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro. ----------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA -------------------------------- 
2.1. Em virtude da publicação do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 
novembro, e da Portaria n.º 68/2015, de 9 de março91, encontra-se a 

decorrer, até ao dia 2 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de 

Regularização das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluem 

as atividades pecuárias. -------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrange três 
tipos de situações: ------------------------------------------------- 

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 
ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja 

alteração e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, a requerente deverá submeter o seu pedido 

de regularização à Direção Regional da Agricultura e Pescas do Norte 

(DRAPN), entidade coordenadora do processo de licenciamento da 

atividade pecuária. ------------------------------------------------- 

2.4. Segundo estabelecido no n.º 4 do artigo 5.º do referido diploma, 

na parte respeitante à desconformidade da localização com os 

instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares, 

servidão administrativa ou restrição de utilidade pública, o pedido 

de regularização deve ser instruído com os elementos estabelecidos nas 

alíneas de a) a g) desse mesmo número. ------------------------------ 

2.5. O elemento referido na alínea a) é a deliberação fundamentada 

de reconhecimento do interesse público municipal na regularização do 

estabelecimento ou instalação, emitida pela assembleia municipal, sob 

proposta da câmara municipal. --------------------------------------- 

2.6. Segundo o n.º 5 do mesmo artigo, o pedido deve ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilite a ponderação dos 

interesses económicos, sociais e ambientais em presença, os quais se 

encontram enunciados desde a alínea a) à p) do referido número. ----- 

2.7. Para fundamentação do parecer técnico que deve instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliam o processo nos seguintes âmbitos: ------------------ 

(i) No âmbito social (n.º de postos de trabalho já criados e 

eventuais estratégias a implementar para a criação ou qualificação de 

emprego direto local, relevância local, prémios, louvores e outros); 

(ii) No âmbito económico (valor de produção de bens e serviços da 

atividade económica desenvolvida na exploração pecuária; produtos 

produzidos; faturação associada à atividade pecuária dos últimos dois 

anos; impactos em atividades conexas, a montante ou a jusante). ----- 

2.8. Para o efeito o requerimento deverá ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

                                                           
91 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos de 

regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do artigo 1.º, do DL n.º 165/2014. -------------- 
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artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que a requerente considere relevantes para a fundamentação do pedido.- 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de 

reconhecimento do Interesse Público Municipal pela Assembleia 

Municipal, constitui-se assim, como um pré-procedimento em todo o 

processo de regularização extraordinária, a submeter à entidade 

coordenadora. ------------------------------------------------------ 

2.10. O RERAE aplicado ao setor pecuário tem ainda enquadramento legal 
no Decreto-Lei n.º 81/201392, de 14 de junho e nas portarias 

regulamentares conexas ao Novo Regime das Atividades Pecuárias 

(NREAP).  ----------------------------------------------------------- 

3. ANÁLISE DO PEDIDO ------------------------------------------------ 
3.1. IDENTIFICAÇÃO ------------------------------------------------- 
O requerimento apresentado consubstancia o pedido de emissão de 

certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal na regularização da atividade pecuária que a 

requerente na freguesia de Santo Estevão, por não dispor de título 

válido de exercício de atividade, apresentando situação de 

desconformidade com os instrumentos de gestão territorial vinculativos 

e com restrições de utilidade pública. ------------------------------ 

3.2. INSTRUÇÃO ----------------------------------------------------- 
24.2.1. A requerente apresenta todos os documentos solicitados para 

a instrução do processo, designadamente: ---------------------------- 

a) Identificação do requerente; -------------------------------- 

b) Título de registo da exploração, emitido pela DRAPN; -------- 

c) Marca de exploração da atividade, emitida pela DRAPN; ------- 

d) Extrato da planta de ordenamento, à escala 1:10.000; -------- 

e) Planta do estábulo, à escala 1:200; ------------------------- 

f) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), à escala 1:2.000, com a delimitação da área da exploração; --- 

g) Documento do IFAP, contendo a caracterização da exploração 

agrícola; ---------------------------------------------------------- 

h) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestado através 

de memória descritiva; ---------------------------------------------- 

i) Valor médio da produção de bens e serviços, atestado em memória 

descritiva; -------------------------------------------------------- 

j) N.º de postos de trabalho – requerente, e cônjuge; ---------- 

k) Fundamentação da deslocalização ou desativação da exploração 

pecuária. ---------------------------------------------------------- 

24.3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

EM VIGOR  ----------------------------------------------------------- 

24.3.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 34 B do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pela requerente, 

e identificada no sistema de identificação parcelar (SIP), com o n.º 

2595344303018, situa-se em espaços da Classe 4 (Espaços Agrícolas e 

                                                           
92 NREAP ------------------------------------------------------------ 

Aprova o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP), vindo 

substituir o Decreto-Lei n.º 214/2008 e posteriores alterações que 

estabelecia o regime do exercício da atividade pecuária (REAP), nas 

explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamentos, bem como 

o regime a aplicar às atividades de gestão, por valorização ou 

eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações ou em 

unidades autónomas. ------------------------------------------------- 
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Florestais), Categorias 4.2 (Espaços Agrícolas), Sub-Categoria 4.2 B 

(Espaços Agrícolas Condicionados – RAN e REN). ---------------------- 

24.3.2. Sobre a parcela de terreno, impendem duas restrições de 

utilidade pública – RAN e REN. -------------------------------------- 

24.3.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma desrespeita o disposto nas alíneas a), b) e 

c) do n.º 2 do artigo 36.º93 do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

(RPDM). ------------------------------------------------------------  

24.4. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO --------------------------------------- 

24.4.1. A exploração da requerente encontra-se em exercício desde 

o ano de 2001, com o Número de Registo de Exploração 6029000, 

enquadrada em termos de NREAP, numa Classe 2, com capacidade máxima 

de 21,5CN, e atualmente com 14CN de espécie ovina, em e 1 CN de espécie 

equídea. -----------------------------------------------------------  

24.4.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 8,82ha, 

com 2,29ha de pastagens permanentes e 6,53ha de culturas forrageiras.  

24.4.3. As instalações são localizadas na parcela com o n.º 

2595344303018, com uma área total de 0,25ha, tendo as instalações área 

social de 243m2. ---------------------------------------------------- 

24.4.4. A exploração tem um volume de negócio anual próximo de 

3800,00€, respeitante aos subsídios de apoio à produção, e à venda, 

realizada na Feira de Gado de Chaves e outras de índole regional. ---  

24.4.5. Informa a requerente que esta exploração é fundamental para 

a sua sobrevivência e do agregado familiar, sendo o trabalho assegurado 

pela própria e seu marido, que se dedicam exclusivamente à atividade 

agropecuária, não tendo outra fonte de rendimento. Eventualmente, em 

períodos em que o trabalho é maior, por norma, recorre à contratação 

de trabalhadores externos. ------------------------------------------  

24.4.6. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. -------------------------------------------------------- 

                                                           
93 Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves ----------------- 

Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ------------------ 

2) Instalações agro-pecuárias - A edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para a criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local. ------ 

b) A sua localização e implantação serão tais que garantem um 

afastamento mínimo de 200 m às linhas limites dos aglomerados - classe 

de espaços urbanos e urbanizáveis – e a quaisquer outras edificações 

existentes, licenciadas, ou previstas em projecto de ordenamento 

urbanístico ou operações de loteamento urbano plenamente eficazes, 

exceto em relação àquelas que se destinem exclusivamente a actividades 

agro-pecuárias. ---------------------------------------------------- 

c) As parcelas onde se localizarem deverão possuir uma dimensão tal 

que a distância entre o perímetro exterior destas edificações e as 

extremas da mesma parcela nunca seja inferior a 10 m.    
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24.4.7. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para a requerente, podendo levar ao fecho da 

exploração, situação que levará ao abandono da aldeia e à procura de 

trabalho noutra região ou país, pois o complemento gerado por esta 

atividade é fundamental para a sustentabilidade da requerente e do seu 

agregado familiar, que conta com um menor. -------------------------- 

25. PARECER SOBRE O PEDIDO EM CONCRETO ---------------------------- 

25.1. Considerando que o RERAE cria uma oportunidade para que as 

entidades competentes avaliem a possibilidade de regularização de um 

conjunto significativo de unidades produtivas que: ------------------ 

(i) Não disponham de título de exploração ou de exercício válido 

face às condições atuais da atividade, designadamente por motivo de 

desconformidade com os planos de ordenamento do território vigentes 

ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública; 

(ii) Dispondo de título válido de exploração ou de exercício, estão 

impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação; ------------------------------------ 

25.2. Considerando que as zonas rurais se caracterizam por condições 
naturais e estruturais que, na maioria dos casos, lhes conferem o 

estatuto de zonas desfavorecidas e que neste âmbito torna-se 

imperativo manter as atividades instaladas, utilizando uma estratégia 

integrada de resolução dos problemas locais, com vista à melhoria da 

qualidade de vida desses territórios; ------------------------------- 

25.3. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações finda a 2 de janeiro de 2016, e que a 

instrução do processo junto da entidade coordenadora deve ser 

obrigatoriamente formalizada com a apresentação da certidão 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária; ------------------- 

25.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização ou 
o licenciamento das alterações pretendidas inviabiliza a possibilidade 

de melhoria do seu desempenho ambiental e coarta a concretização de 

projetos de investimento e de criação de emprego; ------------------- 

25.5. Considerando que o benefício socioeconómico decorrente da 

regularização da atividade poderá ser superior aos eventuais 

inconvenientes em termos de ordenamento do território, os quais, neste 

caso concreto, só podem ser devidamente avaliados mediante uma 

ponderação circunstanciada dos mesmos, no local, tendo em linha de 

conta os vários usos e ocupações prevalecentes na envolvente da 

atividade em causa e das dinâmicas de povoamento que estão subjacentes 

à localidade; ------------------------------------------------------- 

25.6. Considerando que no âmbito do posterior pedido de regularização 
da atividade pecuária, presente à entidade coordenadora, a DRAPN 

solicita às entidades pronúncia nos termos previstos nos regimes 

legais setoriais aplicáveis à atividade, conforme o estipulado no n.º 

1 e 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 

nomeadamente às entidades responsáveis pelo plano de ordenamento do 

território, servidão administrativa e restrição de utilidade pública. 

26. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
Assim, em vista ao cumprimento do quadro legal habilitante, 

nomeadamente do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, tomamos a liberdade de sugerir a adoção do seguinte 

procedimento: ------------------------------------------------------  

5.85. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 
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intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 

5.86. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo. ------------------------------------------------------------ 

5.87. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 

e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

5.88. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 

 À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 23 de novembro de 2015 -------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

23.11.2015. -------------------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Para efeitos do estabelecido na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do 

Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro94, tendo por base o parecer 

emitido pela equipa técnica que subscreve a presente informação, 

proponho ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral que 

submeta à consideração do Senhor Presidente a adoção de decisão no 

seguinte sentido: ---------------------------------------------------  

1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 

intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 

2. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

                                                           
94 Diploma que estabelece o regime de regularização e de alteração e 

ou ampliação de estabelecimentos e explorações de atividades 

industriais, pecuárias, de operações de gestão de resíduos e de 

explorações de pedreiras incompatíveis com instrumentos de gestão 

territorial e ou condicionantes ao uso do que não disponham de título 

válido de instalação ou de título de exploração ou de exercício de 

atividade. --------------------------------------------------------- 
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de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo. ------------------------------------------------------------ 

3. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 

e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

4. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 23.11.2015. --------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 23.11.2015. ----------------------------- 

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

 

 

24. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE PECUÁRIA NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO, COM CARÁCTER 

EXTRAORDINÁRIO, DO REGIME EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ECONÓMICAS (RERAE), DE ACORDO COM O EXPRESSO NA ALÍNEA A) DO N.º 4 DO 

ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO. REQUERENTE: 

CARLOS NUNO CAPELA. MORADA: AVENIDA DE STO AMARO, ED. PARQUE DOS 

PRÍNCIPES, BL B 1.º DTO. 5400-055 CHAVES. PROCESSO N.º 760/15 | 

REQUERIMENTO N.º 1869/15.INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 110/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 relacionado com o pedido 

de certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal da regularização da atividade pecuária do processo 

acima identificado, formulado com base no regime excecional de 

regularização das atividades económicas (RERAE), de acordo com o 

expresso na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro. ----------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA -------------------------------- 
2.1. Em virtude da publicação do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 
novembro, e da Portaria n.º 68/2015, de 9 de março95, encontra-se a 

decorrer, até ao dia 2 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de 

Regularização das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluem 

as atividades pecuárias. -------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrange três 
tipos de situações: ------------------------------------------------- 

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 
ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

                                                           
95 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos de 

regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do artigo 1.º, do DL n.º 165/2014. -------------- 
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instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja 

alteração e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, a requerente deverá submeter o seu pedido 

de regularização à Direção Regional da Agricultura e Pescas do Norte 

(DRAPN), entidade coordenadora do processo de licenciamento da 

atividade pecuária. ------------------------------------------------- 

2.4. Segundo estabelecido no n.º 4 do artigo 5.º do referido diploma, 

na parte respeitante à desconformidade da localização com os 

instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares, 

servidão administrativa ou restrição de utilidade pública, o pedido 

de regularização deve ser instruído com os elementos estabelecidos nas 

alíneas de a) a g) desse mesmo número. ------------------------------ 

2.5. O elemento referido na alínea a) é a deliberação fundamentada 

de reconhecimento do interesse público municipal na regularização do 

estabelecimento ou instalação, emitida pela assembleia municipal, sob 

proposta da câmara municipal. --------------------------------------- 

2.6. Segundo o n.º 5 do mesmo artigo, o pedido deve ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilite a ponderação dos 

interesses económicos, sociais e ambientais em presença, os quais se 

encontram enunciados desde a alínea a) à p) do referido número. ----- 

2.7. Para fundamentação do parecer técnico que deve instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliam o processo nos seguintes âmbitos: ------------------ 

(i) No âmbito social (n.º de postos de trabalho já criados e 

eventuais estratégias a implementar para a criação ou qualificação de 

emprego direto local, relevância local, prémios, louvores e outros); 

(ii) No âmbito económico (valor de produção de bens e serviços da 

atividade económica desenvolvida na exploração pecuária; produtos 

produzidos; faturação associada à atividade pecuária dos últimos dois 

anos; impactos em atividades conexas, a montante ou a jusante). ----- 

2.8. Para o efeito o requerimento deverá ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que a requerente considere relevantes para a fundamentação do pedido.- 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de 

reconhecimento do Interesse Público Municipal pela Assembleia 

Municipal, constitui-se assim, como um pré-procedimento em todo o 

processo de regularização extraordinária, a submeter à entidade 

coordenadora. ------------------------------------------------------ 

2.10. O RERAE aplicado ao setor pecuário tem ainda enquadramento legal 
no Decreto-Lei n.º 81/201396, de 14 de junho e nas portarias 

                                                           
96 NREAP ------------------------------------------------------------ 

Aprova o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP), vindo 

substituir o Decreto-Lei n.º 214/2008 e posteriores alterações que 

estabelecia o regime do exercício da atividade pecuária (REAP), nas 

explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamentos, bem como 

o regime a aplicar às atividades de gestão, por valorização ou 
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regulamentares conexas ao Novo Regime das Atividades Pecuárias 

(NREAP).  ----------------------------------------------------------- 

3. ANÁLISE DO PEDIDO ------------------------------------------------ 
3.1. IDENTIFICAÇÃO -------------------------------------------------  
O requerimento apresentado consubstancia o pedido de emissão de 

certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal na regularização da atividade pecuária que o 

requerente possui na localidade de S. Vicente da Raia, freguesia de 

S. Vicente, por não dispor de título válido de exercício de atividade, 

apresentando situação de desconformidade com os instrumentos de gestão 

territorial vinculativos e com restrições de utilidade pública. ----- 

3.2. INSTRUÇÃO ----------------------------------------------------- 
25.2.1. O requerente apresenta todos os documentos solicitados para 

a instrução do processo, designadamente: ---------------------------- 

a) Identificação do requerente; ------------------------------- 

b) Título de registo da exploração, emitido pela DRAPN; ------- 

c) Marca de exploração da atividade, emitida pela DRAPN; ------ 

d) Extrato da planta de ordenamento, à escala 1:10.000; ------- 

e) Planta do estábulo, à escala 1:200; ------------------------ 

f) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação 

Parcelar (SIP), à escala 1:2.000, com a delimitação da área da 

exploração; -------------------------------------------------------- 

g) Documento do IFAP, contendo a caracterização da exploração 

agrícola; ---------------------------------------------------------- 

h) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestado 

através de memória descritiva; -------------------------------------- 

i) Valor médio da produção de bens e serviços, atestado em 

memória descritiva; ------------------------------------------------- 

j) N.º de postos de trabalho – requerente; -------------------- 

k) Fundamentação da deslocalização ou desativação da exploração 

pecuária. ---------------------------------------------------------- 

25.3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

EM VIGOR ------------------------------------------------------------ 

25.3.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 22 B do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

e identificada no sistema de identificação parcelar (SIP), com o n.º 

2725433107009, situa-se em espaços da classe 1 (Espaços Urbanos e 

Urbanizáveis), na Categoria 1.3 (Outros Aglomerados). --------------- 

25.3.2. Sobre a parcela de terreno, não impende qualquer servidão 

ou restrição de utilidade pública. ---------------------------------- 

25.3.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma desrespeita o disposto nas alíneas a), b) e 

c) do n.º 2 do artigo 36.º97 do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

(RPDM). ------------------------------------------------------------ 

                                                           

eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações ou em 

unidades autónomas. ------------------------------------------------- 

 
97 Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves ----------------- 

Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ------------------ 

2) Instalações agro-pecuárias - A edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para a criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 
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25.4. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO --------------------------------------- 

25.4.1. A exploração do requerente encontra-se em exercício desde 

o ano de 1999, com o Número de Registo de Exploração 1057112, 

enquadrada em termos de NREAP, numa Classe 2, com capacidade máxima 

de 33,8CN de bovinos. ----------------------------------------------- 

25.4.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 28,37ha, 

que integram 15,76ha de pastagens permanentes, 2,67ha de culturas 

forrageiras, 4,57ha de culturas temporárias, 8,04ha de culturas 

permanentes e ainda 0,28ha de superfície florestal. ----------------- 

25.4.3. As instalações são localizadas na parcela com o n.º 

2725433107009, com uma área total de 0,21ha, tendo as instalações área 

coberta de 315m2. --------------------------------------------------- 

25.4.4. A exploração tem um volume de negócio anual próximo de 

37794,00€, dos quais 16840,22 é relativo a subsídios e apoio à 

exploração e 20954,00 de vendas. Os animais são maioritariamente 

adquiridos, é realizada a engorda e posteriormente vendidos para o 

abate. A venda é realizada na Feira de Gado de Chaves e outras de 

índole regional. ---------------------------------------------------- 

25.4.5. Informa o requerente que esta exploração é fundamental para 

a sobrevivência do agregado familiar, sendo o trabalho assegurado pelo 

próprio, o qual se dedica em exclusivo à atividade agropecuária. 

Eventualmente, em períodos em que o trabalho é maior, por norma, 

recorre à contratação de trabalhadores externos. -------------------- 

25.4.6. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. -------------------------------------------------------- 

25.4.7. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente, podendo levar ao fecho da 

exploração, situação que levará ao abandono da aldeia e à procura de 

trabalho noutra região ou país, pois o complemento gerado por esta 

atividade é fundamental para a sustentabilidade do agregado familiar, 

do qual consta um descendentes dependente. -------------------------- 

25.4.8. O requerente apela ainda ao facto de S. Vicente da Raia ser 

uma zona de montanha em risco de despovoamento. --------------------- 

26. PARECER SOBRE O PEDIDO EM CONCRETO ---------------------------- 

26.1. Considerando que o RERAE cria uma oportunidade para que as 

entidades competentes avaliem a possibilidade de regularização de um 

conjunto significativo de unidades produtivas que: ------------------ 

                                                           

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local. ------ 

b) A sua localização e implantação serão tais que garantem um 

afastamento mínimo de 200 m às linhas limites dos aglomerados - classe 

de espaços urbanos e urbanizáveis – e a quaisquer outras edificações 

existentes, licenciadas, ou previstas em projecto de ordenamento 

urbanístico ou operações de loteamento urbano plenamente eficazes, 

exceto em relação àquelas que se destinem exclusivamente a actividades 

agro-pecuárias. ---------------------------------------------------- 

c) As parcelas onde se localizarem deverão possuir uma dimensão tal 

que a distância entre o perímetro exterior destas edificações e as 

extremas da mesma parcela nunca seja inferior a 10 m. ---------------   
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(i) Não disponham de título de exploração ou de exercício válido 

face às condições atuais da atividade, designadamente por motivo de 

desconformidade com os planos de ordenamento do território vigentes 

ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública; 

(ii) Dispondo de título válido de exploração ou de exercício, estão 

impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação; ------------------------------------ 

26.2. Considerando que as zonas rurais se caracterizam por condições 
naturais e estruturais que, na maioria dos casos, lhes conferem o 

estatuto de zonas desfavorecidas e que neste âmbito torna-se 

imperativo manter as atividades instaladas, utilizando uma estratégia 

integrada de resolução dos problemas locais, com vista à melhoria da 

qualidade de vida desses territórios; ------------------------------- 

26.3. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações finda a 2 de janeiro de 2016, e que a 

instrução do processo junto da entidade coordenadora deve ser 

obrigatoriamente formalizada com a apresentação da certidão 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária; ------------------- 

26.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização ou 
o licenciamento das alterações pretendidas inviabiliza a possibilidade 

de melhoria do seu desempenho ambiental e coarta a concretização de 

projetos de investimento e de criação de emprego; ------------------- 

26.5. Considerando que o benefício socioeconómico decorrente da 

regularização da atividade poderá ser superior aos eventuais 

inconvenientes em termos de ordenamento do território, os quais, neste 

caso concreto, só podem ser devidamente avaliados mediante uma 

ponderação circunstanciada dos mesmos, no local, tendo em linha de 

conta os vários usos e ocupações prevalecentes na envolvente da 

atividade em causa e das dinâmicas de povoamento que estão subjacentes 

à localidade; ------------------------------------------------------- 

26.6. Considerando que no âmbito do posterior pedido de regularização 
da atividade pecuária, presente à entidade coordenadora, a DRAPN 

solicita às entidades pronúncia nos termos previstos nos regimes 

legais setoriais aplicáveis à atividade, conforme o estipulado no n.º 

1 e 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 

nomeadamente às entidades responsáveis pelo plano de ordenamento do 

território, servidão administrativa e restrição de utilidade pública. 

27. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
Assim, em vista ao cumprimento do quadro legal habilitante, 

nomeadamente do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, tomamos a liberdade de sugerir a adoção do seguinte 

procedimento: ------------------------------------------------------  

5.89. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 

intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 

5.90. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo. ------------------------------------------------------------ 
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5.91. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 

e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

5.92. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 

 À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 23 de novembro de 2015 -------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

23.11.2015. -------------------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Para efeitos do estabelecido na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do 

Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro98, tendo por base o parecer 

emitido pela equipa técnica que subscreve a presente informação, 

proponho ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral que 

submeta à consideração do Senhor Presidente a adoção de decisão no 

seguinte sentido: ---------------------------------------------------  

1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 

intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; --------------------------------- 

2. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo. ------------------------------------------------------------ 

3. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 

e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; --------------------------------------- 

4. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade pecuária. -------------------------------- 

                                                           
98 Diploma que estabelece o regime de regularização e de alteração e 

ou ampliação de estabelecimentos e explorações de atividades 

industriais, pecuárias, de operações de gestão de resíduos e de 

explorações de pedreiras incompatíveis com instrumentos de gestão 

territorial e ou condicionantes ao uso do que não disponham de título 

válido de instalação ou de título de exploração ou de exercício de 

atividade. --------------------------------------------------------- 
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À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 23.11.2015. --------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 23.11.2015. ----------------------------- 

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

 

 

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 onze horas e cinquenta minutos, para constar se lavrou a 

presente ata, e eu, Marcelo Caetano Martins Delgado, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 


