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Nº 29 –  Reunião extraordinária 

da Câmara  Municipal de  Chaves  

                                 Realizada no dia 02 de dezembro 

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

Aos dois dias do mês de dezembro do ano dois mil e quinze, nesta cidade 

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

realizou-se a Reunião extraordinária 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 catorze 

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

dia previamente elaborada e datada de vinte e sete de novembro de dois 

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

 

 

1.  EXERCÍCIO DO DIREITO DE OPÇÃO DE VENDA DAS AÇÕES DETIDAS PELO 

MUNICÍPIO DE CHAVES NA SOCIEDADE “ÁGUAS DO NORTE, S.A.”; - ARTIGOS 30º 

E 31º, DO DECRETO-LEI N.º 93/2015, DE 29 DE MAIO. PROPOSTA Nº. 

122/GAP/15 -------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que no dia 25 de julho de 2001, a Assembleia Municipal, 
em sede de sua sessão ordinária, aprovou a criação do Sistema 

Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento de Trás-os-

Montes e Alto Douro e a participação do Município na constituição da 

Sociedade Anónima adjudicatária da concessão do mesmo, muito 

concretamente, a empresa denominada “Águas de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, S.A.”; ------------------------------------------------------- 

2. Considerando que são acionistas da referida empresa pública o Grupo 
denominado “Águas de Portugal” e os Municípios de Trás-os-Montes e 

Alto Douro; -------------------------------------------------------- 

3. Considerando que, nos termos do disposto na alínea f), do n.º 2, do 
artigo 5º, do Decreto-Lei n.º 270-A/2001, de 6 de outubro, diploma 

legal que procedeu à constituição da sociedade “Águas de Trás-os-

Montes e Alto Douro, S.A.”, o Município de Chaves detinha, no capital 

social de tal empresa, à data da sua constituição, 782 721 ações da 

classe A; ----------------------------------------------------------- 

4. Considerando que, na presente data, o Município de Chaves detém 857 
540 ações no capital social da referida empresa. ------------------- 

5. Considerando que na sequência da constituição da empresa “Águas de 
Trás-os-Montes e Alto Douro, S.A.”, veio a ser celebrado entre esta e 

o Estado Português, representado pelo Ministro do Ambiente e do 

Ordenamento do Território, Senhor Engenheiro José Sócrates Carvalho 

Pinto de Sousa, contrato de concessão1, mediante o qual o Estado 

atribuiu à empresa a concessão da exploração e gestão do sistema 

multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento de Trás-os-

Montes e Alto Douro; ----------------------------------------------- 

                                                           
1 Adiante designado, abreviadamente, por contrato de concessão. ---- 
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6. Considerando que uma vez formalizado o contrato de concessão acima 
referido, a empresa “Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, S.A.”, 

passou a assegurar, em exclusivo, a captação, tratamento e 

distribuição de água para consumo público e para recolha, tratamento 

e rejeição de efluentes dos municípios de Alfândega da Fé, Alijó, 

Armamar, Boticas, Bragança, Chaves, Freixo de Espada à Cintra, Lamego, 

Macedo de Cavaleiros, Mesão Frio, Mirandela, Mogadouro, Moimenta da 

Beira, Montalegre, Murça, Peso da Régua, Resende, Ribeira de Pena, 

Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, São João da Pesqueira, Sernancelhe, 

Tabuaço, Tarouca, Torre de Moncorvo, Valpaços, Vila Flor, Vila Nova 

de Foz Côa, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real e Vinhais; -------------- 

7.  Considerando que no dia 26 de outubro de 2001, vieram a ser 

celebrados entre o Município de Chaves e a empresa “Águas de Trás-os-

Montes e Alto Douro” um contrato de fornecimento de água e um contrato 

de recolha de efluentes provenientes do sistema próprio do Município; 

8. Considerando que tais contratos asseguram a articulação entre o 
sistema explorado e gerido pela concessionária e o sistema do Município 

utilizador; -------------------------------------------------------- 

9. Considerando que no pretérito dia 29 de maio, foi publicado o 

Decreto-Lei n.º 93/2015, diploma legal que cria o sistema 

multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de 

Portugal; ---------------------------------------------------------- 

10. Considerando que, de acordo com o disposto no artigo 35º, do 

Decreto-Lei n.º 93/2015, de 29 de maio, a entrada em vigor de tal 

diploma legal ocorrerá no dia 30 de junho de 2015; ----------------- 

11. Considerando que, simultaneamente à criação de tal sistema, o 

retrocitado diploma legal, através do n.º 2, do seu artigo 1º, 

constituiu a sociedade “Águas do Norte, S.A.”, atribuindo-lhe, logo 

de seguida, a concessão da exploração e da gestão do sistema 

multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de 

Portugal; ---------------------------------------------------------- 

12. Considerando que de acordo com o disposto no n.º 2, do artigo 

2º, do Decreto-Lei n.º 93/2015, de 29 de maio, o referido sistema 

resulta da agregação dos seguintes sistemas, a saber: --------------- 

a)  Sistema multimunicipal de captação, tratamento e abastecimento 

de água do sul do Grande Porto, criado pela alínea e) do n.º 3 do 

artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 379/93, de 5 de novembro;  ----------- 

b) Sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento 

de Trás -os -Montes e Alto Douro, criado pelo Decreto -Lei n.º 270 -

A/2001, de 6 de outubro; ------------------------------------------- 

c) Sistema multimunicipal de saneamento do Grande Porto, criado pelo 

Decreto -Lei n.º 260/2000, de 17 de outubro, alterado pelo Decreto -

Lei n.º 312/2009, de 27 de outubro; -------------------------------- 

d)  Sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento 

do Noroeste, criado pelo Decreto -Lei n.º 41/2010, de 29 de abril, que 

são extintos. ------------------------------------------------------- 

13. Considerando que na sequência de uma reunião havida no dia 

09/06/2015, entre o Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e 

Energia, o Presidente do Grupo “Águas de Portugal” e diversos Autarcas, 

entre os quais o Presidente da Câmara Municipal de Chaves, foi avançada 

a possibilidade dos Municípios, em face do quadro legal acima 

enunciado, poderem alienar as participações de que ficam titulares no 

momento da constituição da sociedade “Águas de Portugal, S.A.”; ----- 

14. Considerando que tal solução encontra consagração legal no artigo 

30º, do Decreto-Lei n.º 93/2015, de 29 de maio; -------------------- 

15. Considerando que, de acordo com o disposto no n.º 1, da 

retrocitada disposição legal, é, de facto, concedido aos municípios, 



                                                                F. 118 

                                                                  _____________________ 
 

no âmbito do processo de agregação de sistemas multimunicipais, 

previsto e regulado pelo Decreto-Lei n.º 93/2015, de 29 de maio, o 

direito de alienação à sociedade “Águas do Norte S.A.”, da totalidade 

das participações sociais correspondentes a ações das categorias A e 

B de que ficam titulares no momento da constituição da mesma, desde 

que inteiramente liberadas, por um preço correspondente ao valor 

dessas participações no capital social, sem prejuízo do direito à 

respetiva remuneração acionista em dívida2; ------------------------- 

16. Considerando que os municípios que pretendam exercer a respetiva 

opção de venda devem, sob pena de caducidade dessa opção, comunicar 

tal intenção por meio de carta entregue à sociedade até às 17h00 do 

60.º dia a contar, inclusive, do dia 1 de julho de 2015, por força do 

disposto no n.º 4, do artigo 30º, do Decreto-Lei n.º 93/2015, de 29 

de maio3; ----------------------------------------------------------- 

17. Considerando que na sequência da comunicação acima referida, a 

sociedade deve comunicar, nos termos do n.º 5, do artigo 30º, do 

retrocitado diploma legal, ao município, por meio de carta, entregue 

até às 17h00 do 60.º dia a contar do termo do prazo previsto no ponto 

anterior, os termos e condições de venda das participações sociais do 

município, designadamente: ----------------------------------------- 

a) O número de ações a alienar; ---------------------------------- 

b) A respetiva representatividade no capital social da sociedade;  

c) O preço de venda de cada ação; --------------------------------  

d) A eventual intenção de exercer, e em que medida, a faculdade 

prevista no n.º 8, do artigo 30º, muito concretamente, o recurso à 

figura da compensação de créditos prevista no artigo 847º e seguintes 

do Código Civil; --------------------------------------------------- 

e) A data de concretização da venda das participações sociais, que 

não deverá distar mais de 75 dias da data de receção desta comunicação 

da sociedade; ------------------------------------------------------- 

f) O local de concretização da venda das participações sociais. -- 

18. Considerando que o Município que opte por tal opção de venda, 

poderá, através de carta entregue até às 17h00 do 60.º dia a contar, 

inclusive, da data de receção da comunicação da sociedade prevista nos 

pontos anteriores, comunicar à sociedade a intenção de: ------------- 

a) Desistir da venda das suas participações sociais; ---------------- 

b) Proceder à venda das suas participações sociais. ----------------- 

19. Considerando que a não realização das comunicações previstas no 

artigo 30º, do Decreto-Lei n.º 93/2015, de 29 de maio, por parte do 

Município, determina a caducidade da respetiva opção de venda; ----- 

                                                           
2 Conforme decorre do disposto no n.º 2, do artigo 30º, do Decreto-Lei 

n.º 93/2015, de 29 de maio, considera -se “Valor das participações no 

capital social” o valor a que cada município na sua qualidade de 

acionista teria direito, nos termos gerais, caso se exonerasse da 

sociedade concessionária do sistema multimunicipal extinto no momento 

da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 93/2015, de 29 de maio, e 

“Remuneração acionista em dívida” a remuneração devida e calculada nos 

termos do contrato de concessão celebrado pela sociedade 

concessionária do sistema multimunicipal extinto e de acordo com o 

montante divulgado nas notas às demonstrações financeiras aprovadas 

relativas ao último exercício social, deduzido dos pagamentos 

entretanto efetuados a título de distribuição de dividendos. ------- 
3 De acordo com o disposto no artigo 35º, do Decreto-Lei n.º 93/2015, 

de 29 de maio, a entrada em vigor de tal diploma legal ocorreu no dia 

30 de junho de 2015. ----------------------------------------------- 
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20. Considerando que, por força das disposições combinadas previstas, 

respetivamente, nos n.ºs 2 e 3, do artigo 31º, do Decreto-Lei n.º 

93/2015, de 29 de maio, a alienação de participações sociais ao abrigo 

do direito de opção previsto no artigo 30º, do mesmo diploma legal, 

não se encontra sujeita ao exercício do direito de preferência dos 

restantes acionistas da sociedade ou a outras limitações porventura 

prescritas pelo contrato de sociedade da sociedade ou pela lei, nem 

carece de respetiva deliberação da assembleia geral da sociedade, nem 

de qualquer outro procedimento legal ou estatutariamente exigido; --- 

21. Considerando que no estrito cumprimento do disposto no n.º 4, do 

artigo 31º, do Decreto-Lei n.º 93/2015, de 29 de maio, o município 

deve obter todos os consentimentos, aprovações e atos necessários à 

alienação das participações, em causa, bem como fazer-se representar 

na data e local que venham a ser indicados na comunicação da sociedade 

efetuada nos termos do n.º 5, do artigo 30º, do mesmo diploma legal, 

sob pena de caducidade da respetiva opção de venda; --------------- 

22. Considerando que nos termos do artigo 3º, da Lei n.º 50/2012, de 

31 de agosto, são participações locais todas as participações sociais 

detidas pelos municípios, pelas associações de municípios, 

independentemente da respetiva tipologia, e pelas áreas metropolitanas 

em entidades constituídas ao abrigo da lei comercial que não assumam 

a natureza de empresas locais; ------------------------------------- 

23. Considerando que a empresa ““Águas do Norte S.A.””, não é uma 

empresa local, e que o Município detém uma participação minoritária 

na empresa, razão pela qual esta última deverá ser enquadrada à luz 

de tal classificação – participação local; ------------------------- 

24. Considerando que, partindo desta premissa, rapidamente se 

verifica que nos termos do n.º 1, do artigo 61º, da Lei n.º 50/2012, 

de 31 de agosto, compete ao órgão deliberativo da entidade pública 

participante, sob proposta do respetivo órgão executivo, deliberar 

sobre a alienação da totalidade ou de parte do capital social das 

empresas locais ou das participações locais; ----------------------- 

25. Considerando que nos termos do n.º 3, do retrocitado artigo, a 

deliberação de alienação deve ser comunicada à Direção-Geral das 

Autarquias Locais e à Inspeção-Geral de Finanças, bem como, quando 

exista, à entidade reguladora do respetivo setor; ------------------- 

26.  Considerando, que a alienação das participações locais, em 

causa, irá implicar que o Município de Chaves perca a qualidade de 

acionista na empresa ““Águas do Norte S.A.”, passando a constituir-

se, para efeitos do sistema multimunicipal que abastece o Concelho, 

apenas como utente/consumidor do mesmo. ---------------------------- 

27. Considerando que na sequência da Proposta n.º 81/GAP/2015, a 

Assembleia Municipal tomou, em sede de sua sessão ordinária realizada 

no pretérito dia 24/06/2015, deliberação consubstanciada na concessão 

de credencial legal, ao Presidente da Câmara Municipal, legitimando o 

mesmo a efetuar a comunicação a que se refere o n.º 4, do artigo 30º, 

do Decreto-Lei n.º 93/2015, de 29 de maio, tendente ao acionamento do 

direito de opção de venda das ações que o Município de Chaves ficou 

titular no momento da constituição da sociedade “Águas de Portugal, 

S.A.”, a qual ocorreu com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 

93/2015, de 29 de maio, muito concretamente, no dia 30 de junho de 

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

28. Considerando que, ao abrigo da retrocitada credencial legal, veio 

a ser efetuada a comunicação a que se refere o n.º 4, do artigo 30º, 

do Decreto-Lei n.º 93/2015, de 29 de maio, tendente ao acionamento do 

direito de opção de venda das ações --------------------------------- 

II – Da Proposta de alienação --------------------------------------- 
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1. Considerando que a sociedade “Águas do Norte, S.A.”, veio efetuar 

a comunicação a que se refere o n.º 5, do artigo 30º, do Decreto-Lei 

n.º 93/2015, de 29 de maio, contendo as condições de vendas das 

participações sociais desta Autarquia Local em tal sociedade, e que a 

seguir se reproduzem: ----------------------------------------------- 

a) A sociedade propõe-se adquirir 857.541 ações de classe A, 

correspondendo a 0.56% do capital social, detidas pelo Município de 

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

b) O preço de venda de cada ação corresponde a 1,00€; ------------ 

c)   O valor da ações a adquirir, acrescido do valor da remuneração 

em dívida à data de 30/06/2015 é de 1.960.282,47€ (um milhão novecentos 

e sessenta mil duzentos e oitenta e dois euros e quarenta e sete 

cêntimos); --------------------------------------------------------- 

d) A venda das participações sociais será concretizada na sede da 

sociedade, no dia 11 de janeiro de 2016, pelas 15 horas; ----------- 

2. Considerando que a sociedade manifesta, ainda, na retromencionada 

comunicação, a intenção de exercer o direito previsto no n.º 8, do 

artigo 30º, do Decreto-Lei n.º 93/2015, de 29 de maio, ou seja o (s) 

crédito (s) correspondentes ao preço de venda das ações das 

participações sociais do município, bem como a respetiva remuneração 

acionista em dívida serão satisfeitos por compensação parcial com o 

valor em dívida àquela sociedade; ---------------------------------- 

3. Considerando que o Revisor Oficial de Contas do Município de 

Chaves emitiu, no dia 9 de setembro de 2015, parecer favorável à venda 

da participação social detida pelo Município de Chaves, naquela data, 

na sociedade “Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro” (ATMAD), 

atualmente correspondente à participação detida na sociedade “Águas 

do Norte”, documento cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido 

para todos os efeitos legais e que se anexa à presente proposta4; --- 

4. Considerando que, nos termos do disposto no n.º 6, do artigo 30º, 

do Decreto-Lei n.º 93/2015, de 29 de maio, compete, agora, ao 

Município, perante as condições apresentadas, comunicar à sociedade, 

em causa, a sua intenção de desistir da venda das suas participações 

sociais ou proceder à mesma; ---------------------------------------- 

5. Considerando que a falta da comunicação referida no ponto 

anterior, no prazo de 60 dias a contar da comunicação das condições 

de venda das ações, por parte da sociedade, determina a caducidade 

respetiva da opção de venda, por força do disposto no n.º 7, do artigo 

30º, do Decreto-Lei n.º 93/2015, de 29 de maio. --------------------- 

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 órgão executivo municipal 

que adote deliberação no sentido de: ------------------------------- 

a) Aprovar a venda de participações sociais detidas pelo Município 

de Chaves na sociedade “Águas do Norte, S.A.”, nas condições enunciadas 

no ofício enviado por esta última, documento com registo de entrada 

nos serviços administrativos desta Autarquia Local n.º 12182, datado 

do pretérito dia 29/10/2015, cujo teor aqui se dá por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais e se anexa à presente 

                                                           
4 O capital social detido na ATMAD correspondia ao montante de 

857.541,00 euros, o qual, refira-se, é idêntico ao montante da 

participação social detida pelo Município na sociedade “Águas do 

Norte”. A única diferença nas condições agora apresentadas, reside na 

remuneração acionista em dívida, a qual, por mero decurso de tempo, é 

superior na presente data. ------------------------------------------ 
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proposta, legitimando, desde já, o Presidente da Câmara a outorgar 

toda a documentação necessária à formalização de tal venda; --------- 

b) Para efeitos de concretização da venda de participações sociais 

identificada na alínea anterior, dever-se-á efetuar a comunicação a 

que se refere o n.º 6, do artigo 30º, do Decreto-Lei n.º 93/2015, de 

29 de maio, manifestando a intenção de proceder à venda das mesmas; 

c) A comunicação referida na alínea anterior, deverá ser efetuada, 

por meio de carta entregue à sociedade “Águas do Norte, S.A.” até às 

17h00 do 60.º dia a contar do dia 29 de outubro de 2015; ----------- 

d) Por força das disposições combinadas previstas, respetivamente, 

no n.º 4, do artigo 31º, do Decreto-Lei n.º 93/2015, de 29 de maio e 

no n.º 1, do artigo 61º, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, o 

presente assunto deverá ser agendado para uma próxima sessão do órgão 

deliberativo municipal, em vista ao seu ulterior sancionamento; ---- 

e) Por força do determinado no n.º 3, do artigo 61º, da Lei n.º 

50/2012, de 31 de agosto, a deliberação definitiva de alienação que 

vier a ser tomada, nos termos da alínea anterior, deve ser comunicada 

à Direção-Geral das Autarquias Locais e à Inspeção-Geral de Finanças, 

bem como, quando exista, à entidade reguladora do respetivo setor. -- 

Chaves, 27 de novembro de 2015. ------------------------------------ 

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

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

Em anexo: - Cópia da comunicação efetuada pela sociedade “Águas do 

Norte, S.A”, propondo as condições de venda da participação social 

detida pelo Município de Chaves em tal sociedade; ------------------- 

- Parecer do Revisor Oficial de Contas do Município de Chaves, datado 

do pretérito dia 9 de setembro de 2015. ----------------------------- 

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

Durante a análise e discussão do presente assunto, começou por usar 

da palavra, o Presidente da Câmara, tendo sublinhado o facto deste 

assunto já ter sido, oportunamente, ponderado pela Assembleia 

Municipal, tendo sido reconhecido o mérito na alienação das ações 

detidas pela Autarquia na empresa, desde que o seu valor de venda 

fosse materializado pelo seu valor nominal. ------------------------- 

Ora, a proposta, em apreciação, dá concretização a tal desiderato, 

sendo, por isso, uma proposta economicamente equilibrada. ----------- 

Por último, o Presidente da Câmara fez referência ao facto da proposta, 

em apreciação, ter sido objeto de uma pequena correção, relativamente 

à versão inicial da mesma, distribuída por todos os Vereadores, 

correção essa consubstanciada na identificação da última comunicação 

enviada pela empresa “Águas do Norte”, dando nota das condições de 

alienação das ações e respetiva remuneração de dividendos. ---------- 

Neste contexto, a redação da proposta, em apreciação, passou a 

mencionar, expressamente, tal comunicação, sendo a mesma acompanhada, 

sob a forma de anexo, da comunicação da empresa com a referência CE-

4534/2015. --------------------------------------------------------- 

Para que não subsistam quaisquer dúvidas relativamente à correção, 

acima, registada, o Presidente da Câmara procedeu à leitura, em voz 

alta, do parágrafo da proposta, em apreciação, que foi objeto de 

alteração. --------------------------------------------------------- 

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

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

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

apreciação, tecido os seguintes comentários: ------------------------ 

1 – É um erro a Autarquia estar a alienar as participações sociais que 

detém na empresa “Aguas do Norte”, a qual presta e/ou fornece serviços 

essenciais. -------------------------------------------------------- 
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2 – Por outro lado dever-se-á admitir como provável uma reversão do 

modelo organizacional estatutário da empresa, em causa, sendo certo 

que o Município poderá vir a ter, no seu seio, maior intervenção e 

decisão na sua gestão. ---------------------------------------------- 

3 – O facto de estarmos em presença da prestação de um serviço 

essencial, junto das populações locais, é o argumento mais decisivo 

para manter a sua execução, na esfera pública, não podendo, em 

coerência com tal princípio, votar favoravelmente a proposta, em 

apreciação. -------------------------------------------------------- 

4 – Em conformidade com posições já assumidas, anteriormente, sobre 

este assunto, não é favorável à alienação de património em empresas 

ligadas aos serviços básicos. --------------------------------------- 

5 – Neste caso, trata-se de uma empresa de captação de água que é 

fornecida a vários Municípios da região. ---------------------------- 

6 – É importante que as Autarquias continuem a manter e fortalecer as 

suas participações nestas empresas, pois podem ter alguma capacidade 

de influência na gestão e, por esse motivo, poderão influenciar as 

tarifas de água, em alta. ------------------------------------------- 

7 – Dever-se-á também ter em consideração que, havendo reversão do 

processo de criação da Empresa “Águas do Norte”, a percentagem de 

participação das autarquias, numa empresa mais pequena, de âmbito 

regional, seria muito maior, acrescentando uma maior capacidade de 

influência na definição da política tarifária. ---------------------  

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

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

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

1 – Não está em causa, com a execução da presente proposta, o serviço 

básico e de utilidade pública prestado às populações locais. -------- 

2 – Tal serviço, consubstanciado na distribuição da água, continuará 

a ser assegurado pela Autarquia. ------------------------------------ 

3 – De facto, o que está, verdadeiramente, em causa é a aquisição de 

água à empresa “Águas do Norte” e não o serviço público de 

distribuição, serviço esse que continuará a ser assegurado pela 

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

4 – Por último, e relativamente à influência estratégica dos 

Municípios, enquanto acionistas da empresa, dever-se-á registar que, 

ao longo dos anos de existência da mesma, os Municípios foram sempre 

desprezados e/ou desconsiderados, nomeadamente em sede das próprias 

assembleias de acionistas, facto que não é indiferente à sua posição 

minoritária no capital social da empresa. --------------------------- 

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

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

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

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

1 - A sua posição de princípio relativamente à matéria, em apreciação, 

não aporta qualquer novidade substantiva, porquanto a mesma é 

coincidente com aquela que já assumiu quando foi apreciada a 

possibilidade de alienação das ações detidas pela Autarquia na empresa 

“EHATB”. ----------------------------------------------------------- 

2 – Já nessa altura, a posição do Partido Socialista foi manifestamente 

contrária a tal alienação, tanto mais que a mesma traduzia uma 

estratégia de fazer dinheiro rápido, à custa de ativos importantes 

para a Autarquia, tendo em vista a resolução da difícil situação 

financeira da Autarquia, em que os próprios proponentes foram 

responsáveis. ------------------------------------------------------ 

3 – A alienação destas participações sociais é: --------------------- 
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- Por um lado, a alienação de ativos financeiros, sendo certo que o 

dinheiro arrecadado com tal operação irá desaparecer, ao invés das 

participações sociais em causa, correspondendo tais participações a 

ativos que não desaparecem. ----------------------------------------- 

- Por outro lado, uma alienação de um bem essencial que poderá 

constituir o petróleo do futuro e, nessa perspetiva, constitui um 

recurso que será grandemente valorizado. ---------------------------- 

4 – Nessa justa medida, não só tais ativos não devem ser alienados 

mas, ao invés, os mesmos devem ser reforçados e protegidos. --------- 

5 – O Município não pode hipotecar a sua gestão regular pela sua 

situação financeira difícil, a qual não pode ser dissociada do facto 

de estar a viver com dois resgates financeiros. --------------------- 

6 – A situação política nacional pode indiciar alguma reversibilidade 

da empresa “Águas do Norte”, facto que, a confirmar-se, poderá 

modificar e reforçar a posição de influência do Município. ---------- 

7 – Independentemente de tudo isto, não consegue compreender aqueles 

que, sendo responsáveis pela gestão da coisa pública, se disponham 

para alienar a sua posição estratégica e a sua voz em tomadas de 

decisão que são relevantes para a vida dos cidadãos. ---------------- 

8 – Por último, manifestou interesse em ter acesso à cópia do documento 

elaborado pela empresa no qual estão descritas as condições de 

alienação das correspondentes participações sociais. ---------------- 

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

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

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

1 - A relação com o cidadão consumidor é estabelecida, exclusivamente, 

com a autarquia. ---------------------------------------------------- 

2 – A voz ativa da autarquia deve ser exercida e sê-lo-á com certeza 

no Conselho Consultivo, previsto na estrutura orgânica que, 

legalmente, determinou a criação da empresa. ------------------------ 

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

Seguidamente, usou, novamente, da palavra, a Vereadora do Partido 

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

registado a aparente incongruência das declarações, acima, exaradas, 

por parte do Presidente da Câmara, relativamente à posição, por este, 

anteriormente, assumida e relativa à capacidade de influência do 

Município de Chaves na gestão da própria empresa, influência essa que 

não pode ser exclusivamente circunscrita à sua participação num 

Conselho Consultivo. ------------------------------------------------ 

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

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

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

A capacidade de influência da Autarquia não é, substancialmente, 

diferente estando a mesma dentro do capital social da empresa com uma 

posição minoritária ou sendo a mesma exercida, junto do Conselho 

consultivo, batendo-se, em tal sede, pela defesa dos superiores 

interesses das populações locais do Concelho. ----------------------- 

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

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

Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, tendo começado a sua por requerer cópias dos ofícios que 

acompanham a proposta e do parecer do Revisor Oficial de Contas. ---- 

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

Na sequência do pedido, acima, exarado, foram facultadas, ao Vereador 

peticionário, cópias dos seguintes documentos, a saber: ------------- 

- Cópia do relatório do Revisor Oficial de Contas; ------------------ 
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- Cópia do ofício das “Águas do Norte” com a referência n.º 

CE4534/2015. ------------------------------------------------------- 

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

Retomando a sua intervenção, o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Dr. Francisco António Chaves de Melo, começou por referir que a 

proposta, em apreciação, deveria ser retirada, considerando que a 

mesma está enferma de algumas deficiências técnicas que são, em sua 

opinião, insanáveis. ------------------------------------------------ 

De facto, da análise técnica da proposta torna-se evidente que a mesma 

apresenta quatro aspetos relevantes os quais comprometem a sua 

aprovação, nesta reunião, devendo ser retirada para que possa 

corrigir-se a saber: ------------------------------------------------ 

1 – A proposta está em contradição com o sentido do relatório 

produzido, sobre a matéria, pelo revisor oficial de contas, apontando 

este uma posição desfavorável relativamente à alienação das ações 

detidas pela Autarquia, junto da empresa “Águas do Norte”. Assim, os 

pressupostos exarados na proposta são claramente incongruentes e 

deviam ser reformulados. -------------------------------------------- 

2 – O ofício da empresa “Águas do Norte” é omisso quanto ao valor que 

se propõe pagar pelas ações, sendo ainda certo que este ofício dirigido 

pela empresa à Autarquia não objetiva e/ou discrimina todas as 

condições negociais relevantes para a alienação de tais participações, 

designadamente o valor da remuneração acionista. -------------------- 

3 – A proposta não concretiza ou evidencia o destino que irá ser dado 

ao dinheiro arrecadado com a alienação das ações e com a remuneração 

acionista, nomeadamente se o mesmo se destina ao pagamento de dívidas, 

junto da empresa, e respetivas condições. --------------------------- 

4 – Por último, a operação em causa, no que diz respeito à alienação 

dos dividendos, não tem previsão nos instrumentos financeiros da 

autarquia, a vigorar no próximo ano económico, os quais foram, 

recentemente, aprovados pelo Órgão Executivo Municipal. ------------- 

Por outro lado, no plano politico, a proposta também não pode merecer 

o seu acolhimento, tanto mais que, pelo andar da carruagem, já só 

falta dar um novo passo, tendo em vista a alienação dos serviços de 

leitura de água, a que se seguirá, quem sabe, o das infraestruturas 

rodoviárias e sua manutenção. --------------------------------------- 

Há um hábito instalado na governação do PSD de usar o dinheiro 

arrecadado com a prestação dos serviços de abastecimento de água para 

outros fins, não pagando ao fornecedor, sendo certo que tal estratégia 

de atuação acabou por gerar uma dívida pública descontrolada e muito 

significativa. ----------------------------------------------------- 

Esta proposta, mantendo-se nessa linha política de atuação, acaba por 

pretender alienar, sem qualquer critério ou justificação válidos, 

ativos importantes do Município. Os quais, em dividendos, pelo que se 

informa na proposta, renderam 78.761 euros ao ano, nos últimos 14 

anos. -------------------------------------------------------------- 

Em alternativa à alienação de tais ativos, mais rapidamente se 

apoiaria, a alienação, por 30 anos, da Fundação Nadir Afonso, 

libertando, simultaneamente, o Município dos avultados encargos de 

funcionamento e manutenção de tal megalómano equipamento, sendo certo 

que a operacionalização de tal solução seria bem melhor que a alienação 

das ações detidas pelo Município, junto da empresa ´”Aguas do Norte”, 

ativos esses que têm um rendimento muito significativo. ------------- 

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

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

da Câmara, tendo, sobre a matéria, referido o seguinte: ------------- 
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1 – Da troca de correspondência havida, sobre a matéria, entre o 

Município de Chaves e a empresa “Águas do Norte”, consta, ao contrário 

do referido pelo Vereador do Partido Socialista, Dr. Francisco Melo, 

o valor de aquisição das ações, ou seja, o valor nominal correspondente 

a um euro por ação. ------------------------------------------------- 

2 – Da mesma correspondência trocada consta, também, o valor fixado 

para a remuneração dos correspondentes dividendos, sendo certo que 

tais valores foram legalmente incorporados na previsão dos 

instrumentos de gestão financeira da Autarquia, para o próximo ano 

económico de 2016, documentos, recentemente, aprovados nesta Câmara.- 

3 – Diferentemente do afirmado pelo Vereador do Partido Socialista, 

Dr. Francisco Melo, o relatório do Revisor Oficial de Contas, documento 

que integra a proposta, não preconiza nenhuma posição desfavorável 

relativamente à concretização da operação, manifestando o mesmo uma 

posição de neutralidade. -------------------------------------------- 

4- Quanto às razões politicas evidenciadas, na intervenção que 

antecede, do Vereador do Partido Socialista, sempre se poderá dizer 

que é legitima a construção de todas as fantasias que a oposição 

entenda fazer, sobre esta matéria. ---------------------------------- 

5 – Mas uma coisa é certa e inquestionável: a autarquia não esta a 

alienar o serviço essencial de distribuição da água, tarefa que 

continua, exclusivamente, confiada ao Município mantendo este, para o 

efeito, uma relação, direta e exclusiva, com os consumidores, no caso, 

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

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

 

 

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: 

BEATRIZ MORAIS PIRES PROCESSO N.º 378/15 | REQUERIMENTO N.º 1832/15. 

MORADA: RUA BUENOS AIRES | S. CORNÉLIO - 5400-797 CHAVES. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 114/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 março5, encontra-se a 

                                                           
5 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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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 

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 81/20136, de 14 de junho e nas portarias 

regulamentares conexas ao Novo Regime das Atividades Pecuárias 

(NREAP).  ----------------------------------------------------------- 

3. ANÁLISE DO PEDIDO ------------------------------------------------ 

3.1. IDENTIFICAÇÃO ------------------------------------------------- 
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) Declaração de atividade de exploração de bovinos existentes 

antes de 24 de dezembro de 2005, emitida pela DRAPN; ---------------- 

d) Documento de registo da exploração; ------------------------- 

e) Documento de parcelário – núcleos de produção e marcas de 

exploração associadas; ---------------------------------------------- 

f) Extrato da planta de ordenamento, à escala 1:10.000; -------- 

g) Extrato da planta de condicionantes, à escala 1:10.000; ----- 

h) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), à escala 1:2.000; -------------------------------------------- 

i) Registo de vendas de mercadorias, respeitante ao ano 2013; -- 

j) Registo de compras de mercadorias, respeitantes aos anos de 

2014 e 2015; -------------------------------------------------------- 

k) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva; ---------------------------------------------- 

l) N.º de postos de trabalho – requerente, e descendente; ------ 

3.3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

EM VIGOR ------------------------------------------------------------ 

3.3.1. 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 

2685386565018, situa-se em espaços da classe 1 (Espaços Urbanos e 

Urbanizáveis), na Categoria 1.3 (Outros Aglomerados). --------------- 

3.3.2. Sobre a parcela de terreno, não impende qualquer servidão 

ou restrição de utilidade pública. ---------------------------------- 

3.3.3. 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.º7 do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

(RPDM). ------------------------------------------------------------  

                                                           
6 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. ------------------------------------------------- 

 
7 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 
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3.4. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ---------------------------------------  

3.4.1. A exploração da requerente encontra-se em exercício desde 

2005, com o Número de Registo de Exploração 1103040, enquadrada em 

termos de NREAP, numa Classe 3, com capacidade máxima de 15CN de 

bovinos. ----------------------------------------------------------- 

3.4.2. As instalações são localizadas na parcela com o n.º 

2685386565018, com uma área total de 0,36ha, tendo as instalações área 

coberta de 217m2. --------------------------------------------------- 

3.4.3. A exploração tem um volume de negócio anual próximo de 

2650,00€ 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. --- 

3.4.4. Informa a requerente que esta exploração é fundamental para 

a sobrevivência do agregado familiar, sendo o trabalho assegurado pela 

própria e filha, dedicando-se em exclusivo à atividade agropecuária.  

3.4.5. 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. -------------------------------------------------------- 

3.4.6. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para a requerente, bem como o facto de não possuir mais 

parcelas. ---------------------------------------------------------- 

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 

                                                           

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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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. 

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

Na ausência do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e Competitividade, 

submete-se a presente informação/proposta diretamente à consideração 

do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral -------------- 
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Chaves, 27 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 DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DATADO DE 27/11/2015 ---------------------------------------- 

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. 

ANTÓNIO CABELEIRA DATADO DE 27/11/2015 ------------------------------ 

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: 

ANTÓNIO RODRIGUES LAMEIRAS. PROCESSO N.º 725/15 | REQUERIMENTO N.º 

1818/15. MORADA: ESTRADA DOS PINHEIROS N.º 2 | CAPELUDOS. 5400-648 

NOGUEIRA DA MONTANHA. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 115/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 março8, 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 

                                                           
8 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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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 81/20139, de 14 de junho e nas portarias 

regulamentares conexas ao Novo Regime das Atividades Pecuárias 

(NREAP).  ----------------------------------------------------------- 

3. ANÁLISE DO PEDIDO ------------------------------------------------  

3.1. IDENTIFICAÇÃO ------------------------------------------------- 

                                                           
9 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 o 

requerente possui na localidade de Capeludos, na 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) Identificação da exploração pecuária; ----------------------- 

c) Título de registo da exploração, emitido pela DRAPN; -------- 

d) Extrato da planta de ordenamento, à escala 1:10.000; -------- 

e) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), à escala 1:2.000; -------------------------------------------- 

f) Cópias dos elementos de faturação respeitantes aos anos de 

2013, 2014 e 2015; -------------------------------------------------- 

g) Valor da produção de bens e serviços, atestado através de 

declaração de IRA relativa ao ano 2014; ----------------------------- 

h) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva; ---------------------------------------------- 

i) Documento do IFAP, contendo a caracterização da exploração 

agrícola; ---------------------------------------------------------- 

j) N.º de postos de trabalho – requerente, e agregado familiar; 

k) Licença de obras, emitida pela Câmara Municipal em 21/09/1994, 

para construção de armazém agrícola; -------------------------------- 

l) Fundamentação da deslocalização ou desativação da exploração 

pecuária. ---------------------------------------------------------- 

4.3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

EM VIGOR ------------------------------------------------------------ 

4.3.1. 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 

2595344303018, situa-se em espaços da Classe 4 (Espaços Agrícolas e 

Florestais), Categorias 4.3 (Espaços Agro-Florestais), Sub-Categoria 

4.3A (Espaços Agro-Florestais Comuns). ------------------------------ 

4.3.2. Sobre a parcela de terreno, não impendem servidões ou 

restrições de utilidade pública. ------------------------------------ 

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.º10 do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

(RPDM). ------------------------------------------------------------  

                                                           
10 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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4.4. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO --------------------------------------- 

4.4.1. A exploração do requerente encontra-se em exercício desde 

o ano de 1998, com o Número de Registo de Exploração 1085942, 

enquadrada em termos de NREAP, numa Classe 2, com capacidade máxima 

de 20CN de bovinos de carne, possuindo atualmente 12CN. A exploração 

possui mais dois detentores associados. ----------------------------- 

4.4.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 11,75ha, 

com 1,61ha de pastagens permanentes e 7,89ha de culturas forrageiras 

e 2,25ha de culturas frutícolas - castanheiros. --------------------- 

4.4.3. As instalações são localizadas na parcela com o n.º 

2565211726006, com uma área total de 0,23ha, tendo as instalações área 

coberta de 388m2. --------------------------------------------------- 

4.4.4. A exploração tem um volume de negócio anual próximo de 

13461,26€, respeitante aos subsídios de apoio à produção, e à venda, 

realizada na Feira de Gado de Chaves e outras de índole regional. ---   

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, esposa e filhos, 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. --------------------  

4.4.6. 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. -------------------------------------------------------- 

4.4.7. 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 requerente e do seu 

agregado familiar. -------------------------------------------------- 

4.4.8. O requerente apela ainda ao facto de Capeludos ser uma zona 

de montanha em risco de despovoamento. ------------------------------ 

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 

                                                           

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

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

5.6. 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. 

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: ------------------------------------------------------  

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

Na ausência do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e Competitividade, 

submete-se a presente informação/proposta diretamente à consideração 

do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral -------------- 

Chaves, 27 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 DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERA, DR. MARCELO 

DELGADO DATADO DE 27/11/2015 ---------------------------------------- 

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. 

ANTÓNIO CABELEIRA DATADO DE 27/11/2015 ------------------------------ 

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: 

LEVI ORFÃO GONÇALVES. PROCESSO N.º 770/15 | REQUERIMENTO N.º 1891/15. 

MORADA: RUA 1.º DE MAIO N.º 12B. 5400-616 CIMO DE VILA DA CASTANHEIRA. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 116/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 março11, 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 

                                                           
11 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 81/201312, de 14 de junho e nas portarias 

                                                           
12 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 e 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 ----------------------------------------------------- 
3.2.1.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, caracterização da exploração agrícola; --- 

e) Extrato da planta de ordenamento, à escala 1:10.000; -------- 

f) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), à escala 1:2.000; -------------------------------------------- 

g) Documento do parcelário – núcleos de produção e marcas de 

exploração associadas; ---------------------------------------------- 

h) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva; ---------------------------------------------- 

i) Valor da produção de bens e serviços respeitante ao ano de 

2014, atestado através de memória descritiva; ----------------------- 

j) N.º de postos de trabalho – requerente e esposa; ------------ 

k) Fundamentação da deslocalização ou desativação da exploração 

pecuária. ---------------------------------------------------------- 

3.2.ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL EM 

VIGOR ------------------------------------------------------------ 

3.2.1. 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 

2725379155011, situa-se em espaços da Classe 4 (Espaços Agrícolas e 

Florestais), Categorias 4.1 (Espaços Florestais), Sub-Categoria 4.1A 

(Espaços Florestais Comuns). ---------------------------------------- 

3.2.2.Sobre a parcela de terreno, não impedem servidões ou restrições 

de utilidade pública. ----------------------------------------------- 

3.2.3.Relativamente à instalação física da exploração pecuária, é de 

referir que a mesma desrespeita o disposto nas alíneas a) e c) do n.º 

2 do artigo 36.º13 do Regulamento do Plano Diretor Municipal (RPDM). - 

                                                           

eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações ou em 

unidades autónomas. ------------------------------------------------- 
13 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 
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4. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ----------------------------------------- 

5.2.1. A exploração do requerente encontra-se em exercício desde 

o ano de 1999, com o Número de Registo de Exploração 5023729, 

enquadrada em termos de NREAP, numa Classe 2, com capacidade máxima 

de 27CN de ovinos de carne, em regime extensivo e, 6CN de suínos em 

regime intensivo, possuindo atualmente 9CN de ovinos. ---------------  

5.2.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 21,14ha.  

5.2.3. As instalações são localizadas na parcela com o n.º 

2725379155011, com uma área total de 1,09ha, tendo as instalações área 

social de 0,16ha. --------------------------------------------------- 

5.2.4. A exploração tem um volume de negócio anual próximo de 

14649,76€, respeitante aos subsídios de apoio à produção, e à venda, 

realizada na Feira de Gado de Chaves e outras de índole regional. ---  

5.2.5. 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. ------------------ 

5.2.6. 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. --------------------------------------------------------  

5.2.7. 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, que é fundamental para a sustentabilidade do requerente e 

do seu agregado familiar. ------------------------------------------- 

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 

                                                           

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

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

Na ausência do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e Competitividade, 

submete-se a presente informação/proposta diretamente à consideração 

do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral -------------- 
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Chaves, 27 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 DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERA, DR. MARCELO 

DELGADO DATADO DE 27/11/2015 ---------------------------------------- 

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. 

ANTÓNIO CABELEIRA DATADO DE 27/11/2015 ------------------------------ 

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: 

MIGUEL ALVES PINTO. MORADA: RUA DE SANTIAGO N.º 34 | CASTELO DE EIRAS. 

5400-623 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE EIRAS, S. JULIÃO E CELA. PROCESSO N.º 

771/15 | REQUERIMENTO N.º 1892/DSC/15. ------------------------------ 

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: ------------------------------------------------- 

(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 

                                                           
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 artigo 1.º, 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 81/201315, de 14 de junho e nas portarias 

regulamentares conexas ao Novo Regime das Atividades Pecuárias 

(NREAP).  ----------------------------------------------------------- 

3. ANÁLISE DO PEDIDO ------------------------------------------------ 

                                                           
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 

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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3.1. 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 Castelo de Eiras, União das 

Freguesias de Eiras, S. Julião e Cela, 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. ------------------------------------ 

6.2.1. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------

O requerente apresenta todos os documentos solicitados para a 

instrução do processo, designadamente: ----------------------------- 

a) Identificação do requerente; -------------------------------- 

b) Identificação da exploração pecuária; ----------------------- 

c) Documento do parcelário – núcleos de produção e marcas de 

exploração associadas; ---------------------------------------------- 

d) Extrato da planta de ordenamento, à escala 1:10.000; -------- 

e) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), à escala 1:2.000; -------------------------------------------- 

f) Documento do IFAP, com a caracterização da exploração agrícola; 

g) Valor da produção de bens e serviços respeitante ao ano 2014, 

atestado através de declaração de IRS; ------------------------------ 

h) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva; ---------------------------------------------- 

i) N.º de postos de trabalho – apenas o requerente; ------------ 

j) Fundamentação da deslocalização ou desativação da exploração 

pecuária. ---------------------------------------------------------- 

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 

2595290842004, situa-se em espaços da Classe 1 (Espaços Urbanos e 

Urbanizáveis), na Categoria 1. 3 (Outros Aglomerados). -------------- 

6.3.2. Sobre a parcela de terreno, não impedem servidões ou 

restrições de utilidade pública. ------------------------------------ 

6.3.3. 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.º16 do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

(RPDM). ------------------------------------------------------------  

                                                           
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 
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6.4. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO --------------------------------------- 

6.4.1. A exploração do requerente encontra-se em exercício desde 

o ano de 1998, com o Número de Registo de Exploração 6083786, 

enquadrada em termos de NREAP, numa Classe 3, com capacidade máxima 

de 15CN de bovinos de carne. ---------------------------------------- 

6.4.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 5,51ha.  

6.4.3. As instalações são localizadas na parcela com o n.º 

2595290842004, com uma área total de 0,02ha, tendo as instalações área 

social de 0,02ha. --------------------------------------------------- 

6.4.4. A exploração tem um volume de negócio anual próximo de 

5053,40€, respeitante a vendas, realizadas na Feira de Gado de Chaves 

e outras de índole regional. ----------------------------------------   

6.4.5. Informa o requerente que esta exploração é fundamental para 

a sua sobrevivência e do agregado familiar, sendo o trabalho assegurado 

pelo próprio, que se dedicam exclusivamente à atividade agropecuária, 

não tendo outra fonte de rendimento. -------------------------------- 

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 devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente, podendo levar ao fecho da 

exploração. A idade avançada e os problemas de saúde obrigariam ao 

encerramento da exploração. -----------------------------------------  

7. PARECER SOBRE O PEDIDO EM CONCRETO ------------------------------- 
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 

                                                           

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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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 

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

Na ausência do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e Competitividade, 

submete-se a presente informação/proposta diretamente à consideração 

do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral -------------- 

Chaves, 27 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 DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERA, DR. MARCELO 

DELGADO DATADO DE 27/11/2015 ---------------------------------------- 

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. 

ANTÓNIO CABELEIRA DATADO DE 27/11/2015 ------------------------------ 

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: 

ANA PATRÍCIA NOBRE DA COSTA. MORADA: RUA DE ESPANHA N.º 2 | MAIROS. 

5400-640 MAIROS. PROCESSO N.º 777/15 | REQUERIMENTO N.º 1899/15. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 118/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 março17, 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. ------------------------------------------------- 

                                                           
17 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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2.4. 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 81/201318, 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 e freguesia de Mairos, por não dispor 

de título válido de exercício de atividade, apresentando situação de 

                                                           
18 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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desconformidade com os instrumentos de gestão territorial vinculativos 

e com restrições de utilidade pública. ------------------------------ 

3.1.INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------

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 exploração, emitido pela DRAPN; ------------------- 

d) Documento do parcelário – núcleos de produção e marcas de 

exploração associadas; ---------------------------------------------- 

e) Extrato da planta de ordenamento, à escala 1:10.000; -------- 

f) Declaração de cedência de instalações; ---------------------- 

g) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva; ---------------------------------------------- 

h) Valor da produção de bens e serviços respeitante é nulo, 

atestado através de memória descritiva; ----------------------------- 

i) N.º de postos de trabalho – agregado familiar; -------------- 

j) Fundamentação da deslocalização ou desativação da exploração 

pecuária. ---------------------------------------------------------- 

3.2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 
EM VIGOR  ---------------------------------------------------------- 

(i) O espaço físico afeto à exploração tem Licença de Obras n.º 266/08, 
emitida a 24.11.2008, de construção de Arrumos Agrícolas. ----------- 

(ii) De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 35 A do Plano Diretor 
Municipal, a parcela de terreno, apresentada pela requerente, 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). -------------------------------------------- 

(iii) Sobre a parcela de terreno, não impende qualquer servidão ou 
restrição de utilidade pública. ------------------------------------ 

(iv) Relativamente à instalação física da exploração pecuária, é de 
referir que a mesma desrespeita o disposto nas alíneas c) do n.º 2 do 

artigo 36.º19 do Regulamento do Plano Diretor Municipal (RPDM). -----  

                                                           
19 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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3.3. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ---------------------------------------  
(i) A exploração da requerente encontra-se em exercício desde 2008, 
com o Número de Registo de Exploração 7054252, enquadrada em termos 

de NREAP, numa Classe 2, com capacidade máxima de 22,5CN de ovinos. - 

(ii) A área total da exploração agropecuária ronda os 33,97ha, tendo 
a instalação física área coberta de 320m2. -------------------------- 

(iii) A exploração não apresenta valores do volume de negócio anual, 
justificado por problemas reprodutivos que impediram a realização de 

vendas nos últimos dois anos. --------------------------------------   

(iv) Informa a requerente que esta exploração é fundamental para a 
sobrevivência do agregado familiar, sendo o trabalho assegurado pela 

própria, dedicando-se em exclusivo à atividade agropecuária. --------  

(v) 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. -------------- 

(vi) A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para a requerente, bem como o facto de não possuir mais 

parcelas. ----------------------------------------------------------  

4. 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 

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 

                                                           

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

Na ausência do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e Competitividade, 

submete-se a presente informação/proposta diretamente à consideração 

do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral -------------- 

Chaves, 27 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 DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERA, DR. MARCELO 

DELGADO DATADO DE 27/11/2015 ---------------------------------------- 

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. 

ANTÓNIO CABELEIRA DATADO DE 27/11/2015 ------------------------------ 

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

 

 



                                                                F. 150 

                                                                  _____________________ 
 

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: 

JUSTINO GOMES DOS SANTOS. MORADA: ESTRADA PRINCIPAL N.º 8 | AMOINHA 

VELHA. 5400 – 647 NOGUEIRA DA MONTANHA. PROCESSO N.º 778/15 | 

REQUERIMENTO N.º 1900/15. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 119/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 março20, 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 

                                                           
20 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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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 81/201321, 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 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 ----------------------------------------------------- 
(iii) 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 exploração, emitido pela DRAPN; ------------------- 

d) Caracterização da exploração, através de documento emitido 

pelo IFAP; ---------------------------------------------------------- 

e) Documento do parcelário – núcleos de produção e marcas de 

exploração associadas; ---------------------------------------------- 

                                                           
21 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) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), à escala 1:2.000; -------------------------------------------- 

g) Extrato da planta de ordenamento, à escala 1:10.000; -------- 

h) Extrato da planta de localização, à escala 1:25.000; -------- 

i) Planta de síntese do estábulo, à escala 1:100; -------------- 

j) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva; ---------------------------------------------- 

k) N.º de postos de trabalho – requerente e esposa; ------------ 

l) Valor da produção de bens e serviços é atestado através de 

memória descritiva; ------------------------------------------------- 

m) Fundamentação da deslocalização ou desativação da exploração 

pecuária. ---------------------------------------------------------- 

4.2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 
EM VIGOR ------------------------------------------------------------ 

(i) 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 

2575206127007, situa-se maioritariamente em espaços da Classe 1 

(Espaços Urbanos e Urbanizáveis), na Categoria 1. 3 (Outros 

Aglomerados) e a parte restante em espaço da classe 4 (Espaços 

Agrícolas e Florestais), na Categoria 4.3 (Espaços Agro-Florestais), 

Sub-Categoria 4.3 A (Espaços Agro-Florestais Comuns). --------------- 

(ii) Sobre a parcela de terreno, não impedem servidões ou restrições 
de utilidade pública. ----------------------------------------------- 

(iii) 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.º22 do Regulamento do Plano Diretor Municipal (RPDM).  

4.3. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO --------------------------------------- 
(i) A exploração do requerente encontra-se em exercício desde o ano de 
2004, com o Número de Registo de Exploração 6023725, enquadrada em 

termos de NREAP, numa Classe 2, com capacidade máxima de 17,75CN de 

ovinos e 3CN de equídeos. -------------------------------------------  

                                                           
22 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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(ii) A área total da exploração agropecuária ronda os 4,80ha, ao qual 
acresce uma área de baldio de 8,37ha. ------------------------------ 

(iii) As instalações são localizadas na parcela com o n.º 

2575206127007, com uma área total de 0,19ha, tendo as instalações área 

social de 53,35m2. -------------------------------------------------- 

(iv) A exploração tem um volume de negócio anual próximo de 3800,00€, 
provenientes apenas de subsídios de apoio à exploração, uma vez que 

não efetuou vendas nos dois últimos anos. -------------------------- 

(v) Informa o requerente que esta exploração é fundamental para a sua 
sobrevivência e do agregado familiar, sendo o trabalho assegurado pelo 

próprio e sua esposa, 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. ------------------------------------------  

(vi) 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. -------  

(vii) 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. ---------------------- 

(viii) O requerente apela ainda ao facto de Amoinha Velha ser uma 

zona de montanha em risco de despovoamento. ------------------------- 

5. 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; ------------------- 

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 
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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. 

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: ------------------------------------------------------  

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

Na ausência do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e Competitividade, 

submete-se a presente informação/proposta diretamente à consideração 

do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral -------------- 

Chaves, 27 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 DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERA, DR. MARCELO 

DELGADO DATADO DE 27/11/2015 ---------------------------------------- 

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. 

ANTÓNIO CABELEIRA DATADO DE 27/11/2015 ------------------------------ 

À Reunião 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. ----------------------------------------------------------- 

 

 

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: 

MIGUEL MARTINHO FERNANDES RODRIGUES. MORADA: RUA CENTRAL N.º 22 | 

REDONDELO. 5400-729 REDONDELO. PROCESSO N.º 779/15 | REQUERIMENTO N.º 

1901/15. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 120/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 

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

                                                           
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 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 81/201324, 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 Redondelo, freguesia de Redondelo, 

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 ----------------------------------------------------- 
(i) 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 exploração, emitido pela DRAPN; ------------------- 

                                                           
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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d) Caracterização da exploração, através de documento emitido 

pelo IFAP; ---------------------------------------------------------- 

e) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), à escala 1:2.000; -------------------------------------------- 

f) Extrato da planta de ordenamento, à escala 1:10.000; -------- 

g) Extrato da planta de localização, à escala 1:25.000; -------- 

h) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva; ---------------------------------------------- 

i) N.º de postos de trabalho – requerente; --------------------- 

j) Valor da produção de bens e serviços é atestado através de 

memória descritiva; ------------------------------------------------- 

k) Fundamentação da deslocalização ou desativação da exploração 

pecuária. ---------------------------------------------------------- 

3.2.ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL EM 

VIGOR ------------------------------------------------------------ 

(ii) De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 46 B-A do Plano Diretor 
Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, e 

identificada no sistema de identificação parcelar (SIP), com o n.º 

2475254495015, situa-se em espaços da Classe 4 (Espaços Agrícolas e 

Florestais), Categorias 4.1 (Espaços Florestais), Sub-Categoria 4.1A 

(Espaços Florestais Comuns). ---------------------------------------- 

(iii) Sobre a parcela de terreno, não impedem servidões ou restrições 
de utilidade pública. ----------------------------------------------- 

(iv) Relativamente à instalação física da exploração pecuária, é de 
referir que a mesma desrespeita o disposto nas alíneas a) e c) do n.º 

2 do artigo 36.º25 do Regulamento do Plano Diretor Municipal (RPDM). - 

3.3.CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO --------------------------------------- 

(v) A exploração do requerente encontra-se em exercício desde o ano de 
2014, com o Número de Registo de Exploração 6083786, enquadrada em 

termos de NREAP, numa Classe 3, com capacidade máxima de 15CN de 

bovinos de carne. -------------------------------------------------- 

(vi) A área total da exploração agropecuária ronda os 5,51ha. ------ 

                                                           
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 

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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(vii) As instalações são localizadas na parcela com o n.º 

2475254495015, com uma área total de 0,12ha, tendo as instalações área 

social equivalente. ------------------------------------------------- 

(viii) A exploração não apresenta valores do volume de negócio 

anual, justificado pelos prejuízos associados à diminuição das vendas, 

que obrigou a diminuir o efetivo. ----------------------------------- 

(ix) Informa o requerente que esta exploração é fundamental para a 
sua sobrevivência e do agregado familiar, sendo o trabalho assegurado 

pelo próprio, que se dedica exclusivamente à atividade agropecuária, 

não tendo outra fonte de rendimento. -------------------------------- 

(x) 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. ------- 

(xi) 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. -------------------------------------------------------- 

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

5.5.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; ------------------------------------------------------- 

6.7.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 
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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. 

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: ------------------------------------------------------  

5.1Que 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. -------------------------------- 

Na ausência do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e Competitividade, 

submete-se a presente informação/proposta diretamente à consideração 

do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral -------------- 

Chaves, 27 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 DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERA, DR. MARCELO 

DELGADO DATADO DE 27/11/2015 ---------------------------------------- 

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. 

ANTÓNIO CABELEIRA DATADO DE 27/11/2015 ------------------------------ 

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 

ECONÓMICAS (RERAE), DE ACORDO COM O EXPRESSO NA ALÍNEA A) DO N.º 4 DO 
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ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO. REQUERENTE: 

ANA MARIA DOS SANTOS GRAÇA. MORADA: ESTRADA PINCIPAL N.º 8 | AVELELAS.  

5400-601 AGUAS FRIAS. PROCESSO N.º 775/15 | REQUERIMENTO N.º 1896/15  

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 121/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 março26, 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, 

                                                           
26 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 81/201327, 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 Avelelas, 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 ----------------------------------------------------- 
(xii) 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 exploração, emitido pela DRAPN; ----------- 

d) Extrato da planta de ordenamento, à escala 1:10.000; -------- 

e) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), à escala 1:2.000; -------------------------------------------- 

f) Caracterização da exploração agrícola, através de documento 

emitido pelo IFAP; -------------------------------------------------- 

g) Valor da produção de bens e serviços é atestado através de 

declaração de IRS relativa ao ano de 2014; -------------------------- 

h) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva; ---------------------------------------------- 

                                                           
27 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) N.º de postos de trabalho – requerente e esposo; ------------ 

j) Fundamentação da deslocalização ou desativação da exploração 

pecuária. ---------------------------------------------------------- 

4. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

EM VIGOR ------------------------------------------------------------ 

(i) 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 

2635308616001, situa-se em espaços da Classe 1 (Espaços Urbanos e 

Urbanizáveis), na Categoria 1. 3 (Outros Aglomerados). -------------- 

(ii) Sobre a parcela de terreno, não impedem servidões ou restrições 
de utilidade pública. ------------------------------------ 

(iii) 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.º28 do Regulamento do Plano Diretor Municipal (RPDM).  

4.2. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO --------------------------------------- 
(i) A exploração da requerente encontra-se em exercício desde o ano de 
2010, com o Número de Registo de Exploração 6023118, enquadrada em 

termos de NREAP, numa Classe 3, com capacidade máxima de 10CN de ovinos 

de carne e 1 equídeo, tendo atualmente 7,8CN de ovinos e 1 asinino. -  

(ii) A área total da exploração agropecuária ronda os 14,36ha. ----- 
(iii) As instalações são localizadas na parcela com o n.º 

2635308616001, com uma área total de 0,04ha, tendo as instalações área 

social equivalente. ------------------------------------------------- 

(iv) A exploração tem um volume de negócio anual próximo de 3209,00€, 
respeitante a vendas, realizadas na Feira de Gado de Chaves e outras 

de índole regional. ------------------------------------------------   

(v) Informa a requerente que esta exploração é fundamental para a sua 
sobrevivência e do agregado familiar, sendo o trabalho assegurado pela 

própria, com apoio do marido, que se dedicam exclusivamente à atividade 

agropecuária. ------------------------------------------------------ 

                                                           
28 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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(vi) 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. ------- 

(vii) 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, 

do qual constam dois descendentes dependentes, sendo um portador de 

deficiência em 70%. ------------------------------------------------- 

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

5.6.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. 

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 
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novembro, tomamos a liberdade de sugerir a adoção do seguinte 

procedimento: ------------------------------------------------------  

6.1.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; --------------------------------- 

6.2.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. ------------------------------------------------------------ 

6.3.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; --------------------------------------- 

6.4.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. -------------------------------- 

Na ausência do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e Competitividade, 

submete-se a presente informação/proposta diretamente à consideração 

do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral -------------- 

Chaves, 27 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 DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERA, DR. MARCELO 

DELGADO DATADO DE 27/11/2015 ---------------------------------------- 

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. 

ANTÓNIO CABELEIRA DATADO DE 27/11/2015 ------------------------------ 

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. APROVAÇÃO DE MATRIZ DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A FREGUESIA 

DE MADALENA E SAMAIÕES. PROPOSTA N.º 129/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, no dia 30 de Setembro, entrou em vigor a Lei nº 
75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime 

jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico 

do associativismo autárquico; --------------------------------------- 
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2. Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção 

e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias, mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do n.º 2 

do artigo 23.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; ---  

3. Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.4º do Anexo I, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 

competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art. 117º, da 

referida Lei; ------------------------------------------------------- 

4. Considerando que, para efeitos do disposto no número anterior, os 

órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 

freguesias, de acordo com o estatuído no nº 2, da retrocitada 

disposição legal;--------------------------------------------------- 

5. Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 

diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de 

nulidade;----------------------------------------------------------- 

6. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução de 

tais contratos é aplicável o disposto na Lei nº 75/2013 e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo;----------------------------------------  

7. Considerando que, nos termos do art. 131º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais;- 

8. Considerando que o período de vigência do Contrato 

Interadministrativos de delegação de competências coincide com a 

duração do mandato do órgão deliberativo do Município, de acordo com 

o disposto no nº 1, do art. 136º, do Anexo I, da referida Lei 75/2013;- 

9. Considerando que o Contrato Interadministrativo considera-se 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do Município, podendo 

os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

apos a instalação do órgão deliberativo do município; --------------- 

10. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto; --------------------------------------- 

11. Considerando que, de acordo com o disposto no nº1, do artigo 6º, 
do referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos é uma atribuição dos 

municípios; --------------------------------------------------------  

12. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº1, do 

retrocitado art. 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art. 

7º do mesmo diploma legal; ------------------------------------------ 

13. Considerando que o serviço de abastecimento público de água 

existente na localidade de Samaiões, freguesia de Madalena e Samaiões 

tem vindo a ser prestado pelo Município; ---------------------------- 

14. Considerando que a Freguesia da Madalena e Samaiões, através de 
documento escrito, manifestou, nesta data, a vontade de passar a gerir 

o sistema de abastecimento de água de Samaiões; --------------------- 
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15. Considerando que da prestação do serviço em causa, nos termos em 
que é solicitado, resultam benefícios para o interesse comum; ------- 

16. Considerando que compete à câmara municipal, de acordo com o 

disposto na alínea l) do nº1, do art. 33º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de 

freguesia contratos de delegação de competências; ------------------- 

17. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de freguesia, de acordo com o disposto na alín. 

k), do nº1, do art. 25º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro; ---------------------------------------------------------- 

18. Considerando, ainda, que compete às Juntas de Freguesia, de acordo 
com o disposto na alínea i) do nº1, do art. 16º, do Anexo I, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de Setembro, discutir e preparar com a Câmara 

Municipal contratos de delegação de competências, nos termos previstos 

na retrocitada Lei; ------------------------------------------------- 

19. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 
autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº1, do art. 16º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 

12 de Setembro;------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

a) Que seja adotada deliberação consubstanciada na aprovação do 

Contrato Interadministrativo de delegação de competências a celebrar 

entre o Município de Chaves e a Freguesia da Madalena e Samaiões, 

conforme documento cujo teor integral se anexa à presente proposta 

para todos os efeitos legais, de acordo com o disposto na alínea l), 

do nº1, do art. 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro;- 

b) Sequencialmente deverá a presente proposta para a celebração do 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia 

de Madalena e Samaiões ser agendada para uma próxima sessão da 

Assembleia Municipal para ulterior sancionamento do aludido órgão 

deliberativo da Autarquia, no cumprimento do disposto na alínea k), 

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

Setembro; ---------------------------------------------------------- 

c) Caso a presente proposta venha a ser aprovada nos termos 

anteriormente sugeridos, o Presidente da Câmara deverá ficar 

legitimado a outorgar, em representação do Município de Chaves, o 

mencionado Contrato Interadministrativo, nos termos do disposto na 

alínea a), do nº1, do art. 35º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

de Setembro; -------------------------------------------------------- 

d) Logo que tal decisão venha a ser praticada, deverá a mesma ser 

levada ao conhecimento da Freguesia de Madalena e Samaiões, através 

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

Chaves, 25 de novembro de 2015. ------------------------------------- 

O Presidente da Câmara. --------------------------------------------- 

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

Em anexo: O referido Contrato Interadministrativo. ------------------ 

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

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR 

ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A JUNTA DE FREGUESIA DE MADALENA E 

SAMAIÕES. ---------------------------------------------------------- 

Nota Preambular ----------------------------------------------------- 

1. Considerando que no dia 30 de setembro entrou em vigor a Lei nº. 
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75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais e estabelece o regime 

jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais; ------------------------------------------------------------ 

2. Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção 

e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do nº.2 

do art.º 23º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro; ---------- 

3. Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.º 4º do Anexo 

I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 

competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art.º 117º, da 

referida Lei;-------------------------------------------------------  

4. Considerando que para efeitos do disposto no número anterior, os 

órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 

freguesias, de acordo com o estatuído no nº 2 da retrocitada disposição 

legal; ------------------------------------------------------------- 

5. Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 

diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de 

nulidade;----------------------------------------------------------- 

6. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução 

de tais contratos é aplicável o disposto na Lei 75/2013, e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo; ---------------------------------------- 

7. Considerando que, nos termos do art.º 131, do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais;  

8.  Considerando que o período de vigência do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências coincide com a 

duração do mandato do Órgão deliberativo do município, de acordo com 

o disposto no nº 1 do art.º 136º da Anexo I, da referida Lei 75/2013;-  

9. Considerando que o Contrato Interadministrativo se considera 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do município, podendo 

os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

após a instalação do órgão deliberativo do município; --------------- 

10. Considerando que aos contratos interadministrativos é aplicável, 
com as devidas adaptações, o disposto no nº 1, 2 e 5 do art.º 115º do 

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

11. Considerando que o serviço de abastecimento público de água 

existente na localidade de Samaiões, freguesia de Madalena e Samaiões 

tem vindo a ser prestado pelo Município; ---------------------------- 

12. Considerando que a Freguesia da Madalena e Samaiões, através de 
documento escrito, manifestou, nesta data, a vontade de passar a gerir 

o sistema de abastecimento de água da localidade de Samaiões; ------ 

13. Considerando que da prestação do serviço em causa, nos termos em 
que é solicitado, resultam benefícios para o interesse comum; ------- 

14. Considerando que os contraentes públicos promoverão os estudos 
necessários à demonstração dos requisitos previstos nas alíneas a) a 

e) do nº. 3, do art.º 115º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de 

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

15. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 
abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 
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urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto; --------------------------------------- 

16. Considerando que, de acordo com o disposto no nº 1 do art.º 6º do 
referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos urbanos é uma atribuição dos 

municípios; -------------------------------------------------------- 

17. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº 1 do 

retrocitado art.º 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art.º 

7º do mesmo diploma legal; ------------------------------------------ 

18. Considerando que compete à Câmara Municipal, de acordo com o 
disposto na alínea 1) do nº 1 do art.º 33º, do Anexo I, da Lei 75/2003, 

de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de freguesia 

contratos de delegação de competências; ----------------------------- 

19. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de Freguesia, de acordo com o disposto na alínea 

k), do nº 1 do art.º 25º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro:----------------------------------------------------------- 

20. Considerando ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 
com o disposto na alínea i) do nº 1 do art.º 16º, do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com a Câmara Municipal 

contratos de delegação de competências, nos termos previstos na 

retrocitada Lei; ---------------------------------------------------- 

21. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 
autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº.1 do art.º 16º da Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 

de setembro. -------------------------------------------------------- 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Junta de 

Freguesia de Madalena e Samaiões ------------------------------------ 

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

A Câmara Municipal de Chaves, pessoa coletiva número 501 205 551, com 

sede no Largo de Camões, da cidade de Chaves, representa neste ato 

pelo seu Presidente Arq.º António Cabeleira, com poderes para o ato, 

conforme disposto nas alíneas a) e c) do nº 1 e na alínea f) do nº 2, 

do art.º 35º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro e adiante 

designado por Primeiro Outorgante, devidamente autorizado por 

deliberação camarária de ___ de _____2015. -------------------------- 

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

A Junta de Freguesia de Madalena e Samaiões, contribuinte nº. 510 833 

705, com sede no Largo de S. Roque, Madalena, representada neste ato 

pelo Presidente da Junta de Freguesia de Madalena e Samaiões, Luís 

Dias de Carvalho e com poderes para o ato, conforme disposto na alínea 

a) e g), do nº 1 do art.º 18º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro e adiante designado por Segundo Outorgante, devidamente 

autorizada por deliberação de ___ de _____ 2015. -------------------- 

É celebrado, para efeitos do disposto no nº. 1, do art.º 120º, do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, o presente Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências, que se rege pelas 

cláusulas seguintes: ------------------------------------------------ 

Capitulo I ---------------------------------------------------------- 

Disposições Gerais -------------------------------------------------- 

Cláusula 1ª --------------------------------------------------------- 
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Identificação das competências cujo exercício é objeto de delegação 

da Câmara Municipal na Junta de Freguesia --------------------------- 

O presente Contrato interadministrativo tem por objeto o exercício da 

delegação de competências da Câmara Municipal de Chaves na freguesia 

de Madalena e Samaiões, muito concretamente no que concerne ao 

exercício da competência de gestão do sistema de abastecimento público 

de água da localidade de Samaiões, na freguesia de Madalena e Samaiões.  

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

Formato do Contrato ------------------------------------------------- 

O presente contrato interadministrativo de delegação de competências 

é celebrado por escrito e é constituído pelo respetivo clausulado e 

um anexo que dele fazem parte integrante. --------------------------- 

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

Fontes normativas do Contrato --------------------------------------- 

1. Na execução do presente Contrato dever-se-á observar: ---------- 

a) O respetivo clausulado e o estatuído no anexo que dele fazem parte 

integrante; -------------------------------------------------------- 

b) A Lei 75/2013, de 12 de Setembro. ------------------------------ 

2) Subsidiariamente dever-se-á observar: -------------------------- 

a) As disposições constantes do Código dos Contratos Públicos 

consagrados no DL 18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações;  

b) O Código do Procedimento Administrativo; ----------------------- 

c) DL nº. 194/2009, de 20 de agosto. ------------------------------ 

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

Período de Vigência ------------------------------------------------- 

1) O período de vigência do presente Contrato interadministrativo de 

delegação de competências coincide com a duração do mandato do órgão 

deliberativo Municipal do Município de Chaves, salvo casos 

excecionais, devidamente fundamentados e sem prejuízo do disposto no 

número seguinte.---------------------------------------------------- 

2) O presente contrato considera-se renovado após a instalação do 

órgão deliberativo do Município, sem prejuízo do disposto no número 

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

3) Os outorgantes podem promover a denúncia do presente contrato, no 

prazo de 6 meses após a instalação do órgão deliberativo. ----------- 

Capitulo II --------------------------------------------------------- 

Condições gerais sobre a forma de execução da competência objeto de 

delegação ---------------------------------------------------------- 

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

Condições de exercício da competência delegada ---------------------- 

1) O exercício da competência delegada deve efetuar-se em 

conformidade com as normas e orientações técnicas fixadas no presente 

contrato, no regulamento municipal de abastecimento público de água 

em vigor e nas disposições legais em vigor sobre a matéria. --------- 

2) São da inteira responsabilidade da junta de freguesia quaisquer 

danos causados, por ação ou omissão, no exercício da competência 

delegada. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 6ª --------------------------------------------------------- 

Dos Estudos --------------------------------------------------------- 

As concretizações da transferência de competências abrangidas pelo 

presente Contrato Interadministrativo encontram-se fundamentadas em 

estudos técnicos, e constantes do Anexo I do presente Contrato 

Interadministrativo, e no estrito cumprimento do disposto no art.º 

122º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------ 

Capitulo III -------------------------------------------------------- 

Regras específicas relacionadas com as condições de execução da 

competência delegada ------------------------------------------------ 
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Cláusula 7ª--------------------------------------------------------- 

Obrigações do Primeiro Outorgante ----------------------------------- 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Primeiro 

Outorgante obriga-se a:---------------------------------------------- 

a) Verificar o estado de manutenção da rede de abastecimento público 

de água; ------------------------------------------------------------ 

b) Verificar o estado de conservação da rede de abastecimento público 

de água; ------------------------------------------------------------ 

c) Verificar as reparações relacionadas com roturas levadas a efeito 

pelo Segundo Outorgante; -------------------------------------------- 

d) Verificar o cumprimento do presente Contrato interadministrativo, 

nos termos da cláusula 12ª. ----------------------------------------- 

Cláusula 8ª --------------------------------------------------------- 

Obrigações do Segundo Outorgante ------------------------------------ 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Segundo 

Outorgante obriga-se a: --------------------------------------------- 

a) Pautar toda a sua atuação sob critérios de eficiência, eficácia e 

economia, no cumprimento das obrigações clausulares; ---------------- 

b) Respeitar e fazer respeitar as normas legais e regulamentares 

aplicáveis a cada uma das obrigações, objeto do presente contrato; -- 

c) Recrutar os recursos humanos necessários ao cumprimento do 

presente Contrato, sendo da sua responsabilidade o pagamento das 

despesas por este originadas; --------------------------------------- 

d) Gerir e emitir a faturação relacionada com a prestação de serviços 

de abastecimento público de água e proceder à respetiva cobrança; --- 

e) Consertar as roturas da rede de abastecimento público de água; - 

f) Realizar os investimentos necessários, na rede de abastecimento 

público de água; ---------------------------------------------------- 

g) Proceder à colocação de contadores; ---------------------------- 

h) Proceder à execução de ramais de água; ------------------------- 

i) Efetuar a leitura do consumo de água; --------------------------  

j) Implementar aos utilizadores finais tarifário idêntico ao aprovado 

e praticado pela entidade gestora responsável pela prestação do 

serviço na área do respetivo Município; ----------------------------- 

k) Proceder à cobrança das tarifas inerentes ao serviço relativamente 

à área em causa; ---------------------------------------------------- 

l) Realizar todos os trabalhos de gestão, operação e manutenção 

necessários à normal prestação do serviço em causa à área territorial 

abrangida; --------------------------------------------------------- 

m) Assegurar que os serviços de atendimento ao público, dos 

utilizadores do serviço em causa, dispõem de livro de reclamações onde 

os utilizadores podem apresentar as suas reclamações; --------------- 

n) Assegurar que a água destinada ao consumo humano satisfaz as 

exigências de qualidade constantes do anexo I ao Decreto-Lei nº. 

306/2007, de 27 de agosto; ------------------------------------------ 

o) Submeter á aprovação da ERSAR um programa de controlo de qualidade 

da água, nos termos do art.º 14º do Decreto-Lei nº. 306/2007, de 27 

de agosto; ---------------------------------------------------------- 

p) Efetuar a verificação da qualidade da água de acordo com o programa 

referido na alínea anterior, com vista à demonstração da sua 

conformidade com as normas de qualidade da água, estabelecidas no 

Decreto-Lei nº 307/2007, de 27 de agosto e respetivos anexos; ------- 

q) Informar a autoridade de saúde e a autoridade competente, das 

situações de incumprimento; ----------------------------------------- 

r) Implementar as medidas corretivas necessárias para sanar a 

situação, sendo que neste caso o primeiro outorgante disponibilizará 

apoio técnico necessário; ------------------------------------------- 
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s) Publicitar trimestralmente os resultados analíticos referentes ao 

controlo da qualidade da água, nos termos do art.º 17º do Decreto-Lei 

nº 306/2007, de 27 de agosto; --------------------------------------- 

t) Comunicar à ERSAR, até 31 de março do ano seguinte àquele a que 

dizem respeito, os resultados da verificação da qualidade da água; -- 

u) Difundir entre os utilizadores e consumidores afetados os avisos 

que a autoridade de saúde determine para minimizar os efeitos que 

comportem risco para a saúde humana, de acordo com o disposto no 

Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de agosto.---------------------------- 

Cláusula 9ª--------------------------------------------------------- 

Direitos do Primeiro Outorgante ------------------------------------- 

Constituem direitos do Primeiro Outorgante:-------------------------- 

a) Apresentar ao Segundo Outorgante sugestões e propostas, no âmbito 

do cumprimento das respetivas obrigações; --------------------------- 

b) Fiscalizar o cumprimento do presente Contrato 

interadministrativo, nos termos do estatuído na cláusula 12ª. ------- 

Cláusula 10ª -------------------------------------------------------- 

Direitos do Segundo Outorgante -------------------------------------- 

Constitui direito do Segundo Outorgante solicitar ao Primeiro 

Outorgante apoio técnico no planeamento e intervenção na rede de 

abastecimento público de água. -------------------------------------- 

Capítulo V ---------------------------------------------------------- 

Regras sobre a monitorização e avaliação do cumprimento das condições 

de execução do Contrato Interadministrativo ------------------------- 

Cláusula 11ª-------------------------------------------------------- 

Informação a disponibilizar pela Junta de Freguesia ----------------- 

O Segundo Outorgante deve disponibilizar ao Primeiro Outorgante, até 

31 de janeiro de cada ano civil, relatório anual de avaliação de 

execução do presente Contrato. -------------------------------------- 

Cláusula 12ª-------------------------------------------------------- 

Verificação do cumprimento do presente Contrato --------------------- 

1) O Primeiro Outorgante pode verificar o cumprimento do presente 

Contrato Interadministrativo, mediante a realização de vistorias e 

inspeções às reparações, manutenções e investimentos realizados pelo 

Segundo Outorgante, bem como exigir a este último informações e 

documentos que considere necessários. ------------------------------- 

2) As determinações do Primeiro Outorgante, emitidas no âmbito da 

verificação do cumprimento do objeto do presente Contrato, deverão ser 

aplicáveis de imediato e vinculam o Segundo Outorgante, devendo este 

proceder à correção das situações em conformidade com aquelas. ------ 

3) O Primeiro Outorgante elabora um relatório de análise, com 

fundamento nas informações produzidas, quer pelos seus serviços 

técnicos, quer pelo Segundo Outorgante, o qual será submetido à 

apreciação do órgão executivo.--------------------------------------- 

Cláusula 13ª -------------------------------------------------------- 

Ocorrências -------------------------------------------------------- 

O Segundo Outorgante deve comunicar ao Primeiro Outorgante, por 

escrito ou por contacto pessoal, imediatamente após o seu 

conhecimento, qualquer situação anómala que afete ou possa afetar, 

significativamente, o objeto do exercício da delegação de competências 

a que se refere a cláusula 1ª do presente Contrato. ----------------- 

Capítulo VI --------------------------------------------------------- 

Regras de modificação e resolução do Contrato Interadministrativo e 

Identificação de situações de incumprimento contratual -------------- 

Cláusula 14ª -------------------------------------------------------- 

Modificação do Contrato Interadministrativo ------------------------- 
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1) O presente Contrato interadministrativo pode ser modificado por 

acordo entre as partes outorgantes, sempre que as circunstâncias em 

que as partes outorgantes fundaram a decisão de acordar a delegação 

de competências, tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível, 

desde que a exigência das obrigações, por si assumidas afete gravemente 

os princípios da boa-fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do 

Contrato. ---------------------------------------------------------- 

2) A modificação do Contrato Interadministrativo de delegação de 

competências obedece à forma escrita.--------------------------------   

Cláusula 15ª-------------------------------------------------------- 

Cessação ----------------------------------------------------------- 

1) O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução. - 

2) A cessação do Contrato não pode originar quebra ou descontinuidade 

da prestação do serviço público.------------------------------------- 

Cláusula 16ª-------------------------------------------------------- 

Revogação ---------------------------------------------------------- 

As partes outorgantes podem revogar o presente Contrato 

Interadministrativo por mútuo acordo, devendo para o efeito, ser 

demonstrado pelas partes outorgantes, o preenchimento dos requisitos 

previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da Lei 75/2013, 

de 12 de setembro. -------------------------------------------------- 

Cláusula 17ª-------------------------------------------------------- 

Resolução pelas Partes Outorgantes ---------------------------------- 

1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução dos contratos 

administrativos constantes do Código dos Contratos Públicos, as partes 

podem resolver o presente Contrato quando se verifique:-------------- 

a) Incumprimento por facto imputável a um dos Outorgantes;--------- 

b) Por razões de relevante interesse público devidamente 

fundamentado.------------------------------------------------------- 

2. Quando a resolução seja fundamentada nos termos da alínea b) do 

número anterior, os Outorgantes devem demonstrar o preenchimento dos 

requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da 

Lei 75/2013, de 12 de setembro.-------------------------------------- 

Capítulo VII -------------------------------------------------------- 

Comunicações, Prazos e Foro Competente ------------------------------ 

Cláusula 18ª -------------------------------------------------------- 

Regime das notificações e comunicações ------------------------------ 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às 

notificações entre as Partes Outorgantes, estas deverão ser efetuadas 

através do correio eletrónico, com aviso de receção de leitura, para 

o respetivo endereço eletrónico identificado pelas partes, neste 

Contrato Interadministrativo, salvo quando esta não for possível ou 

se mostrar inadequada. ---------------------------------------------- 

2. Qualquer alteração aos contactos constantes do presente Contrato 

deverá ser comunicada à outra parte. -------------------------------- 

Cláusula 19ª-------------------------------------------------------- 

Contagem dos Prazos ------------------------------------------------- 

Os prazos previstos neste Contrato interadministrativo são contínuos.- 

Cláusula 20ª-------------------------------------------------------- 

Foro competente ----------------------------------------------------- 

Para resolução de quaisquer litígios entra as partes, sobre a 

interpretação e execução deste Contrato Interadministrativo de 

delegação de competências será competente o Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. -------- 

Cláusula 21ª--------------------------------------------------------       

Entrada em vigor ---------------------------------------------------- 
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O presente Contrato interadministrativo de delegação de competências 

produz todos os seus efeitos após a sua assinatura e desde que 

devidamente publicitado, nos termos do disposto no art.º 56º, do Anexo 

I, da Lei 75/20013, de 12 de setembro. ----------------------------- 

Cláusula 22ª -------------------------------------------------------- 

Documentação Complementar ------------------------------------------- 

Faz parte integrante do presente Contrato Interadministrativo a 

seguinte documentação complementar: --------------------------------- 

 Anexo I – Estudos técnicos, nos termos do disposto no art.º 122º, 

do Anexo I da Lei 75/20013, de 12 de setembro. ---------------------- 

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

Parágrafo único: ---------------------------------------------------- 

A matriz deste Contrato interadministrativo de delegação de 

competências foi presente à reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Chaves, realizada no dia ___ de _____ de 2015 e, em conformidade com 

o disposto na alínea m) do n.º 1 do art.º 33º da Lei 75/2013 e submetido 

à sessão da Assembleia Municipal de Chaves, realizada no dia ___de 

______ de 2015, para efeitos de autorização, nos termos da alínea k) 

do n.º 1 do artigo 25º da mesma Lei e presente na reunião da Junta de 

Freguesia de Madalena e Samaiões, em conformidade com o disposto na 

alínea i) e j) do n.º 1 do artigo 16º da referida Lei, submetido à 

sessão da Assembleia de Freguesia de Madalena e Samaiões, para efeitos 

de autorização, nos termos da alínea g) do n.º 1 do art.º 9º da mesma 

Lei. -------------------------Chaves, ____, de ________________, de 

2015 --------------------------------------------------------------- 

O Primeiro Outorgante ----------------------------------------------- 

Presidente da Câmara M. de Chaves ----------------------------------- 

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

O Segundo Outorgante ------------------------------------------------ 

Presidente da Junta de Freguesia da Madalena e Samaiões ------------- 

Luís Dias de Carvalho ----------------------------------------------- 

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

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

proposta. 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 quinze horas e trinta e cinco minutos, para constar se 

lavrou a presente ata, e eu, Marcelo Caetano Martins Delgado, redigi 

e vou assinar, junto do Presidente. --------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 


