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Nº 03  –  Reunião ordinária  da 

Câmara  Municipal   de   Chaves  

                                 Realizada no dia 5 de fevereiro 

 de 2016. ---------------------- 

Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezasseis, nesta 

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

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

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

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

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

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

e Sr. Dr. Paulo Francisco Teixeira Alves e comigo, Marcelo Caetano 

Martins Delgado, Diretor de Departamento de Coordenação Geral.------- 

 

 

Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram nove horas 

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

previamente elaborada e datada de dois de fevereiro de dois mil e 

dezasseis. --------------------------------------------------------- 

 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

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

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

Iniciada a reunião, usou da palavra, o Presidente da Câmara, Senhor 

Arq. António Cabeleira, começando por entregar ao Vereador do Partido 

Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo, cópia dos 

seguintes documentos: ----------------------------------------------- 

 a)Informação n.º 05/DGF/2016, relativa à prestação de serviços 

para a criação da imagem para a promoção e divulgação da Fundação 

Nadir Afonso e Organização da Musealização; ------------------------- 

 b) Informação n.º 18/16, do Consultor Jurídico da Autarquia, 

relacionada com a ação judicial em que é autor a empresa “O Feliz – 

Metalomecânica, Lda” sendo réu o Município de Chaves. --------------- 

 Seguidamente, o Presidente da Câmara deu nota, verbalmente, das 

seguintes informações relacionadas com a atividade municipal, a saber: 

a) Realização da Feira “Sabores de Chaves”, inaugurada no pretérito 

dia 29 de janeiro: Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara referiu 

que a feira, em causa, cuja cerimónia de inauguração teve lugar no 

pretérito dia 29 de janeiro, correu de forma muito satisfatória, 

podendo afirmar-se, sem hesitação, que a mesma constituiu a melhor 

feira de sempre. ---------------------------------------------------- 

Para o efeito, dever-se-á reconhecer o mérito da equipa de 

profissionais da Autarquia, responsável pela sua organização, e, bem 

assim, a excelência da qualidade dos produtos expostos, fator 

determinante para o grande número de visitantes da feira. ----------- 

b) Seminário sobre o tema “Frutos Secos”: Sobre esta matéria, o 

Presidente da Câmara referiu que o Seminário, sobre a temática dos 

frutos secos, teve lugar, em Chaves, no pretérito dia 29 de janeiro, 

contando com a presença do Senhor Secretario de Estado da Agricultura 

e Alimentação. ------------------------------------------------------ 

Aproveitando a presença de tão ilustre membro do Governo, o Senhor 

Presidente da Câmara solicitou o apoio do Estado para o combate à 

praga da vespa-das-galhas-do-castanheiro, sensibilizando, ainda, o 
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Senhor Secretario de Estado para o mérito da prorrogação do prazo, 

legalmente, concedido, para a regularização extraordinária das 

indústrias, particularmente, as indústrias ligadas à atividade 

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

Por último, sensibilizou, o aludido membro do Governo Português, 

relativamente à notória dificuldade de acesso à terra, exigindo-se, 

nessa matéria, uma reforma do quadro legal, em vigor. --------------- 

Por outro lado, alertou, ainda, o Senhor Secretário de Estado, para a 

necessidade de dar continuidade às ações de emparcelamento, na área 

dos perímetros de rega, sob pena de ficar comprometida a própria 

atividade agrícola. ------------------------------------------------- 

c) Circulação automóvel no Centro histórico e estacionamento 

condicionado: Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara referiu que 

a situação atual não é muito satisfatória. -------------------------- 

De facto, há um excesso de circulação automóvel, na Zona História da 

cidade, independentemente da realização de cerimónias religiosas, na 

Igreja Matriz. ------------------------------------------------------ 

Esta situação irá determinar a elaboração de um estudo apurado, em 

vista à adoção de medidas concretas que possam melhor disciplinar e 

organizar o trânsito automóvel, na zona histórica. ------------------ 

Neste contexto, solicitou a contribuição de todos os Vereadores, tendo 

em vista a adoção de uma melhor solução, sobre a matéria. ----------- 

Durante a tarde, do dia de ontem, teve lugar uma reunião com a comissão 

fabriqueira da igreja matriz, a qual solicitou que, aos domingos de 

manhã, passe a ser permitido o livre estacionamento de automóveis, na 

Praça de Camões. ---------------------------------------------------- 

Tal situação irá ser, de imediato, viabilizada, sem prejuízo da 

elaboração do sobredito estudo técnico. ----------------------------- 

d) Assembleia Municipal: Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara 

referiu que a Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, do mês de 

Fevereiro, terá lugar no próximo dia 17. ---------------------------- 

 

 

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

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

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

António Chaves de Melo, tendo abordado, verbalmente, os seguintes 

assuntos relacionados com a atividade municipal, a saber: ---------- 

1 – Colocação de Informação junto às Poldras do Rio Tâmega – Sobre 

esta matéria, o Vereador interveniente sugeriu a colocação de 

informação, junto às Poldras do Rio Tâmega, com a indicação de 

atravessamento perigoso ou cuidadoso, tanto mais que já existem 

algumas pedras soltas, com todo o perigo daí resultante. ------------ 

2 – Visibilidade das Muralhas – Sobre esta matéria, o Vereador 

interveniente registou o facto de existirem panos de muralha que estão 

encobertos pelas próprias árvores, sem grande valorização estética e 

arbórea, as quais poderiam ser abatidas. ---------------------------- 

Deu como exemplo, o pano de muralha existente, na Av. Xavier Teixeira, 

junto ao cemitério velho. ------------------------------------------- 

As muralhas antigas têm relevante interesse histórico e turístico. -- 

A limpeza das muralhas antigas e a sua devida exposição, é uma solução 

correta, tendo em vista a devida divulgação de tal património 

histórico. --------------------------------------------------------- 

Por último, enfatizou, como bom exemplo de valorização do património 

histórico da cidade, a colocação de iluminação, junto à torre de 

Menagem, permitindo uma valorização da malha de muralha aí existente, 

sendo, agora, bem perspetivada a partir da Ponte Nova. -------------- 
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3 – Processo Eleitoral – Sobre esta matéria, o Vereador interveniente, 

começou por referir que, embora não retire os comentários, por si, 

tecidos, sobre a matéria, na última reunião desta Câmara, reconhece 

que não teve conhecimento de qualquer incidente, durante o último 

processo eleitoral. ------------------------------------------------- 

Todavia, tal processo eleitoral veio evidenciar algumas questões que 

merecem a sua preocupação, nomeadamente, a perda de eleitores. ------ 

De facto, foram perdidos 707 eleitores relativamente às últimas 

eleições Autárquicas em setembro de 2013. --------------------------- 

Esta é uma situação demonstrativa da queda demográfica, no Concelho 

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

Por outro lado, registou-se, ainda, uma forte quebra de votantes – só 

40% dos eleitores inscritos é que votaram -, sendo tal facto um motivo 

de preocupação para o próprio sistema democrático. ------------------ 

4 – Estado de Conservação da Rede Viária do Concelho – Sobre esta 

matéria, o Vereador interveniente referiu que um conjunto alargado de 

vias da rede viária da cidade encontra-se em estado avançado de 

degradação. -------------------------------------------------------- 

Os cidadãos andam sempre a “fintar” a estrada, facto gerador de 

insegurança e de acidentes de viação. ------------------------------- 

Esta questão deverá ser devidamente ponderada, pelo exercício 

autárquico atual, embora reconhecendo os custos elevados que 

decorrerão da realização de ações de melhoria/conservação. ---------- 

No entanto, de uma forma nada criteriosa, têm sido, alocados recursos 

financeiros para outros projetos sem grande utilidade, nomeadamente, 

em 2015, foram gastos 95.000 euros com a aquisição de um desenho que 

irá servir de imagem da fundação Nadir Afonso, e, ainda, também em 

2015, 48.000 euros com a aquisição de software informático para uma 

biblioteca que não funciona, nessa mesma Fundação. ------------------ 

Ora, tais receitas, entre outras, poderiam ser canalizadas com mais 

interesses para a recuperação da rede viária municipal. ------------- 

5 – Estacionamento na Praça de Camões – Sobre esta matéria, o Vereador 

interveniente referiu que há um excesso de circulação de veículos, na 

zona histórica de Chaves, situação que coloca em crise a própria 

segurança dos transeuntes, na zona histórica, particularmente, das 

crianças e das pessoas idosas. -------------------------------------- 

Esta situação, pode ser, facilmente, constatada relativamente a todos 

os cidadãos que frequentam a Igreja Matriz, particularmente, ao 

Domingo, circulando, com todos os perigos daí emergentes, na Praça de 

Camões, onde se registam, simultaneamente, diversas manobras de 

estacionamento de viaturas, sem qualquer organização. --------------- 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 22 de janeiro de 2016. ------------------------- 

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

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

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 
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-------------------------------------------------------------------- 

Regista-se a entrada da Vereadora do Partido Socialista, Senhora Dra. 

Paula Cristina Barros Teixeira Santos, iniciando a sua participação 

na reunião quando eram 09:40 horas. -------------------------------- 

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

 

 

2.1. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

DE CHAVES. PROPOSTA Nº 08/GAP/16. ----------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que por deliberações tomadas nos dias 17 e 30 de 

abril de 2014 a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal, 

respetivamente, aprovaram a proposta n.º 51/GAP/2014, datada de 4 de 

abril de 2014, que consubstanciava a aprovação do Regulamento do 

Orçamento Participativo de Chaves, ---------------------------------- 

2. Considerando que, sob proposta do Conselho do Orçamento 

Participativo, o clausulado do referido Regulamento veio a ser 

alterado conforme proposta de deliberação n.º 25/GAP/2015, de 6 de 

abril de 2015, submetida à Câmara Municipal e Assembleia Municipal nos 

dias 10 e 29 de abril de 2015, respetivamente; ---------------------- 

3. Considerando que à data de aprovação das alterações do clausulado 

do retro citado regulamento pelos órgãos competentes, a materialização 

do processo do Orçamento Participativo, o qual atinge integral 

concretização no final de cada ano civil, estava na fase inicial de 

implementação, prejudicando uma avaliação rigorosa e completa do 

processo; ---------------------------------------------------------- 

4. Considerando que conforme decorre do ponto n.º 1, da cláusula 14ª, 

do referido Regulamento, no final do ciclo, após avaliação dos 

resultados do Orçamento Participativo, e caso de justifique, deverão 

ser introduzidas as alterações necessárias ao aperfeiçoamento e 

alargamento progressivo do processo; -------------------------------- 

5. Considerando que, terminado o ciclo do Orçamento Participativo de 

2015, cujo Relatório de Avaliação se anexa, e após análise de todas 

as dúvidas e sugestões, que ao longo do processo, nos foram chegando 

através de diferentes meios, bem como as deliberações tomadas em sede 

das reuniões realizadas pelo Conselho do Orçamento Participativo, 

cujas atas se anexam à presente proposta, se afigura necessário 

introduzir algumas alterações ao clausulado do Regulamento em 

referência; -------------------------------------------------------- 

6. Considerando que de acordo com o disposto na alínea k) do n.º 1, 

do artigo 33.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

compete à Câmara Municipal elaborar e submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal os projetos de regulamentos externos do 

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

7. Considerando que nos termos do previsto na alínea g), do n.º 1, 

do artigo 25.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

compete à Assembleia Municipal aprovar as posturas e os regulamentos 

com eficácia externa do município; ---------------------------------- 

8. Considerando que, por maioria de razão, compete a tais órgãos 

municipais aprovar as alterações dos Regulamentos por si sancionados, 

ao abrigo das retrocitadas disposições legais; ---------------------- 

II – Da proposta em sentido estrito --------------------------------- 
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Assim, atendendo às razões de facto e de direito acima enunciadas, 

tomo a liberdade de propor ao executivo municipal que tome deliberação 

no sentido de: ------------------------------------------------------ 

a) Aprovar a presente Proposta de Alteração do Regulamento do 

Orçamento Participativo de Chaves, ao abrigo das disposições 

combinadas previstas, respetivamente, no artigo 241.º da Constituição 

da República Portuguesa e na alínea k) do n.º 1, do artigo 33.º, do 

anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nos precisos termos 

do documento apresentado em anexo à presente proposta; -------------- 

b) Alcançado tal desiderato, deverá a presente Proposta de Alteração, 

ser agendada para a próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, 

para ulterior sancionamento pelo aludido órgão deliberativo da 

Autarquia, no cumprimento do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 

25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; ------------- 

c) Por último, caso a proposta de alteração ao Regulamento do 

Orçamento Participativo de Chaves venha a ser aprovada nos termos 

anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do Município, 

dever-se-á promover a sua publicação nos termos do artigo 56º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. --------------------- 

Chaves, 29 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

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

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

Em anexo: ----------------------------------------------------------- 

- A referida documentação; ------------------------------------------ 

- As alterações ora introduzidas encontram-se no documento em anexo 

registadas a “negrito”, mantendo-se inalteráveis as restantes 

cláusulas do Regulamento. ------------------------------------------- 

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

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NORMAS DE PARTICIPAÇÃO ---------------------- 

Capítulo I ---------------------------------------------------------- 

Disposições gerais -------------------------------------------------- 

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

(Princípio) -------------------------------------------------------- 

O Orçamento Participativo (OP) tem como escopo promover a intervenção 

informada, ativa e responsável dos cidadãos nos processos de 

governação local, através da participação dos cidadãos e das 

organizações da sociedade civil na decisão sobre a afetação de recursos 

às políticas públicas municipais, consolidando a ligação entre a 

autarquia e os munícipes e, com isso, reforçar os mecanismos de 

transparência e de credibilidade da administração. ------------------ 

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

(Objetivos) -------------------------------------------------------- 

O Orçamento Participativo tem como objetivos primordiais: ----------- 

a) Incentivar o diálogo entre eleitos, técnicos municipais, cidadãos 

e a sociedade civil organizada, na procura das melhores soluções para 

os problemas tendo em conta os recursos disponíveis; ---------------- 

b) Contribuir para a educação cívica, permitindo aos cidadãos aliar 

as suas preocupações pessoais ao bem comum, compreender a complexidade 

dos problemas e desenvolver atitudes, competências e práticas de 

participação; ------------------------------------------------------ 

c) Adequar as políticas públicas municipais às necessidades e 

expectativas das pessoas, para melhorar a qualidade de vida na cidade; 

d) Aumentar a transparência da atividade da autarquia, o nível de 

responsabilização dos eleitos e da estrutura municipal, contribuindo 

para reforçar a qualidade da democracia. ---------------------------- 

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

(Âmbito Territorial e Temático) ------------------------------------- 
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O âmbito do Orçamento Participativo é o território do Concelho de 

Chaves e pode abranger diferentes áreas de competência da Câmara 

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

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

(Participantes) ---------------------------------------------------- 

O Orçamento Participativo de Chaves destina-se a todos os cidadãos com 

idade igual ou superior a 18 anos, que se relacionem com o Município 

de Chaves, sejam residentes, estudantes ou trabalhadores e também 

representantes do movimento associativo, do mundo empresarial e das 

restantes organizações da sociedade civil. -------------------------- 

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

Organização, Competências e entrega das Propostas ------------------- 

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

(Ciclo de Participação) --------------------------------------------- 

1. O Orçamento Participativo de Chaves será um processo composto por 

três ciclos: -------------------------------------------------------- 

a) Primeiro ciclo, ou ciclo de conceção (janeiro»fevereiro): -------- 

i. Preparação do ciclo; --------------------------------------------- 

ii. Definição do modelo de Orçamento Participativo; ----------------- 

iii. Definição dos procedimentos e critérios; ----------------------- 

iv. Definição do quadro e mecanismos de participação; --------------- 

v. Definição do Plano de Comunicação/divulgação pública do Orçamento 

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

b) O segundo ciclo, ou ciclo de implementação (março»outubro): ------ 

i. Comunicação/divulgação pública do Orçamento Participativo de 

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

ii. março/abril › Reuniões Públicas: apresentação do projeto à 

comunidade; -------------------------------------------------------- 

iii. abril/maio › Assembleias de Participação: consulta alargada para 

auxílio e recolha de propostas, através dos mecanismos de participação 

e procedimentos adotados para o ciclo em curso; --------------------- 

iv. maio/junho › Recolha das propostas enviadas por mecanismos de 

participação que não usados nas Assembleias Participativas; --------- 

v. julho/setembro › Análise técnica das propostas pelo Grupo de 

Trabalho previsto na cláusula 8ª; Apresentação pública das propostas 

a submeter a votação; Período de reclamação e respostas; ------------ 

vi. setembro/outubro › Votação das propostas. ----------------------- 

vii. Incorporação das propostas mais votadas na proposta de plano de 

atividades e orçamento da Câmara Municipal de Chaves. --------------- 

c) Terceiro ciclo, ou ciclo de avaliação (novembro»dezembro): ------- 

i. Apresentação pública dos resultados; ----------------------------- 

ii. Avaliação do processo; ------------------------------------------ 

2. Os períodos de duração das diversas fases do ciclo serão definidos 

prévia e publicamente em cada nova edição do OP de Chaves. ---------- 

Cláusula 6ª --------------------------------------------------------- 

Coordenação -------------------------------------------------------- 

1. O Orçamento Participativo de Chaves terá uma coordenação política 

e uma coordenação técnica: ------------------------------------------ 

a) A coordenação política estará a cargo do Presidente da Câmara 

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

b) A coordenação técnica estará a cargo da Equipa Coordenadora do 

Processo, constituída por um coordenador e uma equipa técnica. ------ 

2. Esta Equipa Coordenadora do processo será acompanhada por um 

Conselho do Orçamento Participativo. -------------------------------- 

Cláusula 7ª --------------------------------------------------------- 

Conselho do Orçamento Participativo --------------------------------- 
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1. O processo associado ao Orçamento Participativo de Chaves contará 

com a colaboração do Conselho do Orçamento Participativo. ----------- 

2. O Conselho do Orçamento Participativo será constituído por: ------ 

a) Presidente da Câmara Municipal de Chaves; ------------------------ 

b) Presidente da Assembleia Municipal; ------------------------------ 

c) Líderes dos Grupos Municipais com assento na Assembleia Municipal 

de Chaves ----------------------------------------------------------- 

d) Vereador responsável pela área Financeira da Câmara Municipal de 

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

e) Um representante dos Presidentes das Juntas de Freguesia do Concelho 

de Chaves, o qual será eleito de entre os titulares deste Órgão 

Autárquico; -------------------------------------------------------- 

f) Um representante de uma Associação Cívica do Concelho, a convite 

do Presidente da Câmara Municipal de Chaves; ------------------------ 

g) Um representante do setor público com experiência na área da 

democracia participativa, a convite do Presidente da Câmara Municipal 

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

3. O Conselho do Orçamento Participativo é presidido pelo Presidente 

da Câmara Municipal de Chaves. -------------------------------------- 

4. Competências do Conselho do Orçamento Participativo. ------------- 

a) Acompanhar o processo em todas as suas fases de desenvolvimento; - 

b) Analisar as reclamações apresentadas sobre as propostas recusadas 

ou excluídas de votação; -------------------------------------------- 

c) Submeter ao executivo a proposta de investimentos a realizar no 

âmbito do Orçamento Participativo; ---------------------------------- 

d) Contribuir diretamente para a melhoria do processo de 

desenvolvimento do Orçamento Participativo, nomeadamente no que 

respeita à participação pública e à construção de “boas práticas” 

institucionais relacionadas com a sua aplicação por outras entidades;  

e) Promover a avaliação interna e externa do processo; -------------- 

f) Manter os cidadãos informados das suas atividades. --------------- 

5. O Conselho do Orçamento Participativo funcionará no Edifício dos 

Paços do Concelho, deliberando com maioria dos seus membros, sendo 

exaradas atas das respetivas reuniões. ------------------------------ 

6. Competirá aos membros do Conselho do Orçamento Participativo: ---- 

a) Elaborar o Regimento do Conselho; -------------------------------- 

b) Participar empenhadamente nas atividades do Conselho; ------------ 

c) Manter-se informado sobre as atividades do Município; ------------ 

d) Justificar as faltas e impedimentos dos seus membros. ------------ 

7. A duração dos mandatos coincidirá com o Mandato do Executivo, com 

exceção dos membros convidados, cuja duração é anual, podendo ser 

renovada por indicação do Presidente da Câmara Municipal de Chaves. - 

8. O trabalho desenvolvido pelo Conselho do Orçamento Participativo 

não será remunerado. ------------------------------------------------ 

Cláusula 8ª --------------------------------------------------------- 

Acompanhamento do processo ------------------------------------------ 

1. Para além da Equipa Coordenadora do Processo, o Orçamento 

Participativo de Chaves será acompanhado por um grupo de trabalho que 

realizará a avaliação técnica das propostas apresentados a votação. - 

2. Este grupo de trabalho será constituído por: --------------------- 

a) Um representante da Equipa Coordenadora do Processo que fará a 

ligação entre as duas equipas e o Conselho do Orçamento Participativo;  

b) O Diretor do Departamento de Coordenação Geral, enquanto elo de 

ligação entre as Chefias e o Executivo e seguindo uma lógica 

hierárquica, instituída na autarquia; ------------------------------- 

c) Os Chefes de Divisão, aos quais competirá alocar e capacitar 

recursos técnicos para a análise e informação sobre as propostas. --- 
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Cláusula 9ª --------------------------------------------------------- 

Mecanismos de participação ------------------------------------------ 

O debate e a participação no Orçamento Participativo devem ser 

assegurados através de dois mecanismos, a saber: -------------------- 

a) Através de mecanismos on-line, promovendo a utilização das 

tecnologias de informação e comunicação; ---------------------------- 

b) Através de mecanismos presenciais, em especial através da 

realização de Assembleias Participativas promovidas pela Câmara 

Municipal de Chaves, em estreita colaboração com as Juntas de 

Freguesia, envolvendo, para o efeito, os cidadãos, a universidade e 

instituições de ensino superior, as empresas, o movimento associativo 

e todas as instituições empenhadas na vida do Concelho de Chaves; --- 

c) Outros mecanismos que venham a ser decididos pela Câmara Municipal 

de Chaves para cada Orçamento Participativo. ------------------------ 

Cláusula 10ª -------------------------------------------------------- 

A participação ------------------------------------------------------ 

1. O âmbito territorial e temático do OP Chaves é o território do 

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

2. As componentes sobre as quais deve recair a apresentação de 

propostas, de acordo com as áreas de intervenção do Município, e a 

verba disponível para o Orçamento Participativo de Chaves, em regime 

de codecisão, serão definidas anualmente na fase de conceção, conforme 

a alínea a), do nº1, da cláusula 5ª deste Regulamento. -------------- 

3. Podem participar, com apresentação de propostas para investimentos 

a realizar no âmbito do Orçamento Participativo de Chaves, cidadãos 

com idade a partir dos 18 anos, que sejam eleitores recenseados no 

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

4. O Conselho do Orçamento Participativo pode aceitar as propostas de 

outros cidadãos, desde que devidamente fundamentadas. --------------- 

5. As propostas devem ser referidas a uma intervenção de base 

territorial, da responsabilidade e competência da autarquia e não 

poderão coincidir ou colidir com atividades, planos, projetos e 

programas nacionais ou municipais já existentes. -------------------- 

6. A apresentação das propostas pode ser feita: --------------------- 

a) Nas Assembleias de Participação; --------------------------------- 

b) Enviadas pela internet, para o correio eletrónico do Orçamento 

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

c) Na plataforma oficial do Orçamento Participativo; ---------------- 

d) Por carta, dirigida à equipa de coordenação do Orçamento 

Participativo Chaves, mediante preenchimento de um formulário próprio, 

que será disponibilizado em suporte de papel, nos serviços de 

Atendimento do Município de Chaves, bem como nas Juntas de Freguesia 

e, em suporte digital na plataforma do Orçamento Participativo. -----  

7. Cada participante pode apresentar apenas uma proposta, para cada 

uma das componentes. ------------------------------------------------ 

8. Se no texto de apresentação existirem várias propostas, apenas a 

primeira será considerada. ------------------------------------------ 

9. As propostas apresentadas devem ser específicas, bem delimitadas 

na sua execução, devidamente fundamentadas, realçando os objetivos, 

os destinatários e os benefícios para a população do investimento 

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

10. Como parte da valorização das propostas, podem ser anexas fotos, 

mapas ou plantas de localização. ------------------------------------ 

11. Na fase da análise técnica das propostas, as mesmas poderão sofrer 

ligeiras alterações, de forma a garantir-lhes condições de execução, 

caso sejam vencedoras. ---------------------------------------------- 
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12. A semelhança do conteúdo das propostas ou a sua proximidade a 

nível de localização poderá originar a integração de várias propostas 

num só projeto. ----------------------------------------------------- 

13. Não serão aceites propostas de investimento, no âmbito de processos 

de Orçamento Participativo, que: ------------------------------------ 

a) Configurem pedidos de apoio, vendas de serviços ou de interesse 

pessoal e único; ---------------------------------------------------- 

b) Após análise dos serviços técnicos, excedam a verba atribuída para 

o Orçamento Participativo de Chaves, ou o prazo estimado de dois anos 

para a sua execução; ------------------------------------------------ 

c) Sejam relativos a cobrança de receita ou funcionamento interno da 

Câmara Municipal de Chaves ou das Empresas Municipais de Chaves (EM);  

d) Não sejam tecnicamente exequíveis; ------------------------------- 

e) Sejam apresentadas pelos membros do Conselho do Orçamento 

Participativo. ----------------------------------------------------- 

14. Uma vez instruída pelas equipas técnicas, a proposta é apreciada 

pelo Grupo de Trabalho previsto na cláusula 8ª, que, para o efeito, 

elabora um relatório de análise de mérito do projeto. --------------- 

15. Critérios de seleção: ------------------------------------------- 

a) Análise da componente legal; ------------------------------------- 

b) Exequibilidade financeira da proposta; --------------------------- 

c) Abrangência demográfica e/ou sectorial (n.º de pessoas ou grupo 

funcional a que se destina); ---------------------------------------- 

d) Carência de equipamento (inexistência de respostas/projetos desta 

natureza); --------------------------------------------------------- 

e) Equidade da medida proposta; ------------------------------------- 

f) Inovação, substituição ou desempenho de atividades e programas. -- 

16. A aprovação das propostas a submeter a votação, compete ao Conselho 

de Orçamento Participativo. ----------------------------------------- 

17. As Assembleias Participativas (AP) têm como principais objetivos 

promover o debate e o esclarecimento sobre o processo de Orçamento 

Participativo, bem como a apresentação de propostas. ---------------- 

18. O número máximo de participantes por Assembleia Participativa é 

limitado à capacidade da sala. -------------------------------------- 

19. O processo de debate do Orçamento Participativo abrange todo o 

município, pelo que em cada Assembleia Participativa poderão ser 

propostos investimentos específicos para uma qualquer 

localidade/freguesia, assim como para a globalidade do concelho. ---- 

20. Os munícipes poderão participar em todas as sessões públicas que 

vão ocorrer, independentemente do seu local de residência. ---------- 

21. As sessões poderão ter dois formatos, correspondendo a duas etapas 

do processo: -------------------------------------------------------- 

a) Assembleia com uma mesa composta por elementos da Câmara Municipal 

de Chaves e por um moderador, bem como por uma plateia formada pelos 

munícipes que queiram estar presentes; ------------------------------ 

b) workshop em que se prestam esclarecimentos sobre os formulários e 

se apoia o preenchimento. ------------------------------------------- 

22. O calendário das reuniões será publicado na plataforma do Orçamento 

Participativo, bem como comunicado às Juntas de Freguesia do Concelho 

e difundido na comunicação social. ---------------------------------- 

Capítulo IV --------------------------------------------------------- 

Análise e Votação das Propostas ------------------------------------- 

Cláusula 11.ª ------------------------------------------------------- 

As propostas -------------------------------------------------------- 

1. As propostas apresentadas serão alvo de uma análise técnica, de 

acordo com os parâmetros definidos. --------------------------------- 
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2. A rejeição de propostas será devidamente justificada e, o motivo 

será comunicado aos cidadãos proponentes. --------------------------- 

3. Findo o prazo de análise das propostas, será afixada uma Lista 

Provisória das propostas a submeter a votação. ---------------------- 

5. Os cidadãos que não concordem com o motivo de rejeição das 

propostas, poderão reclamar através do correio eletrónico 

municipio@chaves.pt ou op@chaves.pt, até 10 dias consecutivos após a 

apresentação pública das mesmas. ------------------------------------ 

Cláusula 12.ª ------------------------------------------------------- 

A votação das propostas --------------------------------------------- 

1. A enumeração das propostas será feita por ordem cronológica, tendo 

como referência o número de registo de entrada, e será apresentada 

publicamente pela ordem numérica de registo. ------------------------ 

2. Cada pessoa só poderá votar uma única vez, numa única proposta, 

através dos mecanismos a definir em cada ano, em cada processo. -----  

3. A votação, conforme disposto no ponto 2., da Cláusula 5.ª, decorrerá 

no período definido em cada edição, com voto através da internet, na 

plataforma oficial do Orçamento Participativo, tendo o eleitor de se 

registar mediante a introdução de vários elementos identificativos, 

designadamente, os dados do Cartão do Cidadão ou Bilhete de Identidade 

e o Número de Eleitor, ou presencialmente, através de registo manual 

dos mesmos elementos. ----------------------------------------------- 

4. Só poderão votar nas propostas apresentados os eleitores 

recenseados no município de Chaves. --------------------------------- 

5. Depois de apurados os resultados é publicada a lista de 

classificação das propostas. ---------------------------------------- 

17. Caso a proposta mais votada, dentro de cada uma das componentes, 

não atinja a verba atribuída, serão repescada (s) a(s) proposta(s) 

seguinte(s) até atingir o valor atribuído. -------------------------- 

18. Caso a junção do valor da primeira e segunda propostas mais 

votadas, dentro de cada componente, ultrapasse a verba estipulada, 

então, será aceite unicamente a primeira proposta, devendo, neste 

caso, a verba sobrante, transitar para o orçamento Participativo do 

ano seguinte. ------------------------------------------------------- 

Cláusula 13.ª ------------------------------------------------------- 

A prestação de contas aos cidadãos ---------------------------------- 

1. A CMC compromete-se a informar os cidadãos sobre os contributos 

acolhidos e não acolhidos e as razões do não acolhimento, nomeadamente 

através de um relatório anual de avaliação do OP de Chaves. --------- 

2. A CMC compromete-se, igualmente, a informar periodicamente os 

cidadãos sobre a execução dos projetos vencedores do OP, inscritos no 

plano de atividades e orçamento. ------------------------------------ 

Capítulo V ---------------------------------------------------------- 

Disposições Finais -------------------------------------------------- 

Cláusula 14.ª ------------------------------------------------------- 

A avaliação e o aperfeiçoamento ------------------------------------- 

1. Os resultados do OP de Chaves são avaliados anualmente e, caso se 

justifique, serão introduzidas as alterações necessárias ao 

aperfeiçoamento, aprofundamento e alargamento progressivo do processo.  

Cláusula 15.ª ------------------------------------------------------- 

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

O presente regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação, 

nos termos da lei. -------------------------------------------------- 

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

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

Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

mailto:municipio@chaves.pt
mailto:op@chaves.pt
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de Melo, tendo começado por referir que não tinha qualquer 

discordância, relativamente ao teor da proposta, em apreciação. ----- 

Todavia, tal proposta de alteração ao Regulamento disciplinador do 

orçamento participativo, acaba por não resolver o problema essencial, 

ou seja, a efetiva participação dos cidadãos. ----------------------- 

Repare-se que uma das propostas vencedora obteve 390 votos em 45.388 

eleitores, nem 1%. A outra ainda obteve um terço dos votos da 

anterior.----------------------------------------------------------- 

Embora tenha uma posição favorável, relativamente à aprovação da 

presente proposta, é necessário que a Comissão responsável análise 

quais são os motivos justificadores da reduzida participação dos 

cidadãos na votação das propostas publicamente patenteadas. --------- 

O Regulamento deveria tornar o procedimento de participação dos 

cidadãos mais apelativo, aumentando o efetivo escrutínio dos cidadãos, 

particularmente, o número de cidadãos que votam as propostas 

apresentadas. ------------------------------------------------------ 

A não ser assim, podemos estar em presença de um orçamento pouco 

participativo. ----------------------------------------------------- 

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

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

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, tendo começado por 

justificar a sua ausência, às anteriores reuniões da Câmara Municipal, 

por motivos de doença. ---------------------------------------------- 

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

A Câmara municipal deliberou, por unanimidade, justificar as referidas 

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

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

Seguidamente, e relativamente à proposta, em apreciação, a Vereadora 

interveniente teceu, verbalmente, os seguintes comentários: --------- 

1 – O Orçamento participativo é um instrumento bastante importante. - 

2 – É um caminho que se está a percorrer, em vista ao reforço da 

participação cívica dos cidadãos na vida pública. ------------------- 

3 – As correções a introduzir ao regulamento disciplinador do orçamento 

participativo deverão permitir alargar e estimular a participação dos 

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

4 – Por outro lado, dever-se-á dar mais visibilidade às ações 

vencedoras, no âmbito do orçamento participativo, e sua efetiva 

concretização, evitando-se, por esta via, a descrença das pessoas 

relativamente às políticas públicas. -------------------------------- 

5 – Esta última medida, poderá permitir uma maior envolvência dos 

cidadãos no desenvolvimento do procedimento do orçamento 

participativo. ----------------------------------------------------- 

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

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

sobre a matéria, tecido os seguintes comentários: ------------------- 

1 – O procedimento do orçamento participativo encontrasse, ainda, numa 

fase de natural aprendizagem. --------------------------------------- 

2 – Se a participação dos cidadãos continuar, num futuro próximo, a 

ser muito baixa, dever-se-á ponderar a consagração de uma regra 

determinadora de um número mínimo de votos indispensável para a seleção 

dos projetos, publicamente, patenteados. ---------------------------- 

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

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

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 
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4. FREGUESIAS 

 

  

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 

 

 

1. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES, EXECUÇÃO FISCAL. REQUERENTE: 

EDUARDO CRUZ. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº. 10/DAF/16. -------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Preliminares --------------------------------------------------- 

1. Através do requerimento com registo de entrada nos serviços 

administrativos desta Autarquia Local n.º 8676, datado do pretérito 

dia 30 de julho de 2015, Eduardo Augusto Fraga da Cruz veio expor o 

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

“Tenho uma casa em Pereiro de Agrações, que apenas é habitada 

esporadicamente uns dias por ano, tenho água da rede, água de poço 

puxada a motor e água vinda de uma nascente natural, contudo como a 

água do poço puxada pelo motor infelizmente a patilha de fechar e 

abrir para o motor avariou e deixou passar as águas de um lado para o 

outro ou seja: do poço para a pública e da pública para o poço e em 

Maio apresentou uma contagem que anexo, que dá a importância de 737,26 

euros, se fosse possível pedia a Vª. Exª que me deduzisse parte dessa 

importância, visto estar provado que eu não habito na aldeia e apenas 

vou lá esporadicamente. -------------------------------------------- 

Também informo Vª Exª que essa deficiência está já resolvida (substitui 

a patilha). --------------------------------------------------------- 

Caso não possa reduzir essa importância pedia a Vª Exª o pagamento em 

três prestações e que me fosse deferido antes de ir para relaxe.” -- 

2. Na sequência de uma visita ao local, efetuada por parte de João 

Manuel Pereira, canalizador desta Autarquia Local, foi verificado, 

pelo mesmo, que não existe nenhuma rotura na canalização, sendo que o 

problema residia no facto do passador do motor de rega ser muito velho 

e faltarem duas válvulas de retenção. ------------------------------ 

3. Neste contexto, veio a ser solicitado a estes serviços que 

emitissem informação sobre a legitimidade do pedido efetuado pelo 

interessado. ------------------------------------------------------- 

4. Assim, sobre a matéria, cumpre-me informar do seguinte: ------- 

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

1. A Lei n.º 23/96, de 26 de Julho, alterada pelas Leis n.º 12/2008, 
de 26 de Fevereiro e n.º 24/2008, de 2 de Junho, consagrou um conjunto 

de regras a que deve obedecer a prestação de serviços públicos 

essenciais, com vista à proteção do utente. ------------------------- 

2. Ora, os serviços públicos abrangidos pelo retrocitado diploma legal 
são os serviços de fornecimento de água, de fornecimento de energia 

elétrica, de fornecimento de gás natural e gases de petróleo 

liquefeitos canalizados, de comunicações eletrónicas, serviços 

postais, serviço de recolha e tratamento de águas residuais e serviços 

de gestão de resíduos sólidos urbanos. ---------------------------- 

3. Resulta do disposto no n.º 1, do art. 9º, da Lei n.º 23/96, de 26 
de Julho e ulteriores alterações, que o utente tem direito a fatura 

onde se especifique devidamente os valores que a mesma apresenta. -- 

4. Todavia, a entidade que presta o serviço dispõe de um prazo de seis 
meses para exigir ao utente o pagamento do valor constante da respetiva 

fatura, sob pena de prescrição desse direito, de acordo com o disposto 
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no n.º 1, do art. 10º, da Lei n.º 23/96, de 26 de Julho e ulteriores 

alterações. -------------------------------------------------------- 

5. Sobre esta matéria, o n.º 4, da retrocitada disposição legal, 

esclarece que o prazo para a propositura da ação ou da injunção pelo 

prestador de serviços é de seis meses, contados após a prestação do 

serviço ou do pagamento inicial, consoante os casos. ---------------- 

6. Ora, no caso do prestador de serviços se tratar de um Município, 
então a cobrança coerciva dos valores em dívida deverá seguir a forma 

de execução fiscal, cujo procedimento se encontra regulado no Código 

de Procedimento e Processo Tributário, conforme a conjugação do art. 

155º, do Código de Procedimento Administrativo e do art. 10º, do 

Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro e ulteriores alterações. --- 

7. Neste caso e porque se trata de tributos administrados por 

autarquias locais são estas as entidades competentes para o respetivo 

processo de execução fiscal, nos termos do n.º 1, do art. 7º, do 

Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro e ulteriores alterações. -- 

8. Sendo certo que, por força do princípio da decisão, intentar uma 
execução fiscal para cobrança de valores em dívida e referentes a 

tributos administrados pelo Município consubstancia um verdadeiro 

poder - dever. ----------------------------------------------------- 

9. Ora, de acordo com o disposto no artigo 157.º, do Regulamento 

Municipal dos Serviços de Abastecimento Público de Água, de Saneamento 

de Águas Resíduos e de Gestão de Resíduos Urbanos, em casos de fugas 

não aparentes, a requerimento do interessado, a apresentar no prazo 

máximo de sessenta dias, o excesso de consumo devidamente comprovado 

pela Entidade Gestora, poderá ser recalculado ao tarifário definido 

para estas situações e sobre este valor não incidirá a tarifa variável 

de saneamento e resíduos. ------------------------------------------ 

10. A faculdade prevista no número anterior só pode ser concedida se 

não foi utilizada nos doze meses anteriores. ------------------------ 

11. Atendendo ao disposto na retrocitada disposição regulamentar, 

verifica-se que a aplicação do tarifário especial referido supra, 

depende da verificação de três requisitos, a saber: ----------------- 

a) Que tal faculdade tenha sido requerida no prazo máximo de 60 

dias; -------------------------------------------------------------- 

b) O excesso de consumo tenha sido devidamente comprovado pela 

Entidade Gestora; --------------------------------------------------- 

c) Que não tenha sido utilizada tal faculdade, pelo consumidor 

final, nos últimos 12 meses. --------------------------------------- 

12. Não se verificando nenhuma das condições acima referidas, então 

a anulação do processo de execução fiscal apenas poderá ocorrer após 

revisão do ato tributário em causa, nos termos da alínea b), do n.º 

1, do artigo 10º, do CPPT, conjugada com o n.º 1, do artigo 7º, do 

Decreto-lei n.º 433/99, de 26 de outubro e ulteriores alterações. -- 

13. Atenda-se, contudo, que nos termos do n.º 1, do artigo 78º, da 

Lei Geral Tributária, a revisão do ato tributário pode ser realizada 

por iniciativa da administração tributária, no prazo de quatro anos 

após a liquidação ou a todo o tempo se o tributo ainda não tiver sido 

pago, com fundamento em erro imputável aos serviços. ---------------- 

14. Nos termos do retrocitado artigo, entende-se como erro imputável 

aos serviços o erro na autoliquidação. ----------------------------- 

15. Ou seja, quando, por erro dos serviços, determinado facto deveria 

ter sido tributado de maneira distinta ou por valor diferente daquele 

pelo qual veio a ser efetivamente tributado. ----------------------- 

16. Determinando-se, na sequência da retrocitada revisão, a 

existência de erro imputável aos serviços, poderá ser anulada a 

respetiva dívida e, consequentemente, extinto o processo de execução 
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fiscal, com base no disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 176º, 

do CPPT. ----------------------------------------------------------- 

III – Da análise do caso individual e concreto ---------------------- 

17. Sobre esta matéria, e em vista ao esclarecimento cabal da matéria 

em apreciação, veio a ser solicitado à Divisão de Águas e Resíduos que 

informasse, por escrito, à luz do enquadramento legal acima enunciado, 

se o caso individual e concreto em apreciação é enquadrável nalgumas 

das situações acima descritas. -------------------------------------- 

18. Neste contexto, a Divisão de Águas e Resíduos veio, através da 

Informação n.º 259/2015, informar o seguinte: ----------------------- 

“Não existem perdas comprovadas pelo que não se enquadra na aplicação 

do tarifário especial referido no ponto 18. ------------------------- 

Não existe nenhum erro imputável aos serviços referido no ponto 13. 

O que pode estar em causa é a possibilidade de pagamento em prestações 

referido no ponto 20. ---------------------------------------------- 

O valor em dívida é o seguinte: ------------------------------------ 

Valor das faturas: 1445.87€; --------------------------------------- 

Encargos: 189.05€; ------------------------------------------------- 

Juros: 86.54€” ----------------------------------------------------- 

19. Relativamente ao pedido de pagamento em prestações, a retrocitada 

unidade orgânica indica os seguintes valores, a saber: ------------- 

“19 faturas em execução fiscal no valor de: 1340.43€ --------------- 

Encargos: 152.48€ -------------------------------------------------- 

Juros:  84.43€ ----------------------------------------------------- 

1 fatura sem execução fiscal: 105.44€ ------------------------------ 

Juros: 2.11€ ------------------------------------------------------- 

Religação 36.57€ --------------------------------------------------- 

Total 1721.246€” ---------------------------------------------------- 

20. Ora, como rapidamente se conclui, a Divisão de Águas e Resíduos 

entende que não estavam reunidos, à data do requerimento, os requisitos 

necessários para aplicação da retromencionada norma regulamentar, 

razão pela qual, o processo de execução fiscal deverá prosseguir os 

seus trâmites normais. --------------------------------------------- 

21. Sendo certo que, nesta hipótese, o pagamento em prestações pode 

ser autorizado desde que se verifique que o executado, pela sua 

situação económica, não pode solver a divida de uma só vez, não devendo 

o número das prestações em caso algum exceder 36 e o valor de qualquer 

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

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

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

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

dívida exequenda incluída em cada prestação e até integral pagamento, 

os quais serão incluídos na guia passada pelo funcionário para 

pagamento conjuntamente com a prestação, de acordo com o disposto no 

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

23. Por força do disposto no n.º 5, do artigo 198º, do CPTT, o 

requerente está dispensado de prestar garantia, sempre que a dívida 

exequenda seja inferior a 2500€. ------------------------------------ 

24. Atenda-se, contudo, que estando dispensada de prestar garantia, 

a falta de pagamento de uma prestação implicará o vencimento imediato 

das seguintes, sem mais, prosseguindo o processo de execução fiscal 

os seus termos, por força do disposto no n.º 4, do artigo 200º, do 

CPPT. -------------------------------------------------------------- 

25. Considerando que, na presente data, se encontra em execução 

fiscal o montante correspondente à quantia de 1.340,43€, acrescido de 

84.43€ a juros de mora e o de 152.48€ a custas de processo, fácil se 

torna concluir que o ora peticionário reúne os requisitos necessários 
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para que lhe seja autorizado o pagamento em três prestações, conforme 

peticionou, desde logo porque o valor de qualquer uma das prestações 

em causa é sempre superior a uma unidade de conta no momento da 

autorização, ou seja, é superior a €102,00, tudo isto, tendo em linha 

de conta que o valor total em dívida que se encontra em execução 

fiscal, no dia de hoje. --------------------------------------------- 

26. Partindo das mesmas premissas, rápido se conclui que a divisão 

do valor em dívida em três prestações poderá merecer o acolhimento por 

parte desta Autarquia Local. --------------------------------------- 

27. Relativamente ao valor em dívida que ainda não se encontra em 

fase de execução fiscal, o pagamento em prestações é regulado pelo 

artigo 166º, do Regulamento Municipal dos Serviços de Abastecimento 

Público de Água, de Saneamento de Águas Residuais Urbanas e de Gestão 

de Resíduos Urbanos, em vigor no Concelho de Chaves, disposição legal 

que determina que as dívidas referentes a faturação dos serviços de 

abastecimento de água, de drenagem de águas residuais e de gestão de 

resíduos sólidos, poderão ser pagas em prestações mensais e iguais, 

mediante requerimento, devidamente fundamentado, a dirigir ao 

Presidente da Câmara, ficando o seu pagamento, condicionado aos 

valores mínimos definidos na seguinte tabela: ---------------------- 

Até € 250 — € 25; -------------------------------------------------- 

De € 251 a € 500 — € 50; ------------------------------------------- 

De € 501 a € 750 — € 75; -------------------------------------------- 

De € 751 a € 1000 — € 100; ------------------------------------------ 

Mais de € 1001 — € 150. --------------------------------------------- 

IV – Proposta ------------------------------------------------------ 

Assim, atendendo às razões acima enunciadas, tomo a liberdade de 

sugerir a adoção da seguinte estratégia procedimental: ------------- 

a) Agendamento do presente assunto para uma próxima reunião do órgão 

executivo municipal, em vista à tomada de deliberação consubstanciada 

na intenção de proceder ao indeferimento parcial do pedido do 

interessado, muito concretamente, na parte referente à revisão do 

valor em dívida mediante a aplicação do tarifário especial para fugas, 

com base nas razões anteriormente expostas; ------------------------- 

b) Sendo certo, que tal sentido de decisão administrativa deverá 

ser sujeito a audiência prévia dos interessados, sendo estabelecido o 

prazo de 10 dias para permitir ao ora peticionário vir ao procedimento, 

por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido da decisão 

entretanto exarado; ------------------------------------------------- 

c) Simultaneamente, tomar deliberação no sentido de autorizar o 

pagamento em prestações do valor em dívida que, na presente data, se 

encontra em execução fiscal, de acordo com o seguinte plano de 

pagamento: --------------------------------------------------------- 

d) Relativamente aos valores em dívida que ainda não foram objeto de 
execução fiscal, dever-se-á conceder ao interessado o prazo de 10 dias 

úteis para propor, caso pretenda ver autorizado o respetivo pagamento 

de forma faseada, de um plano de prestações, não podendo cada prestação 

ser inferior a 25€, no estrito cumprimento do disposto no artigo 166.º, 

do Regulamento Municipal dos Serviços de Abastecimento Público de 

Água, de Saneamento de Águas Residuais Urbanas e de Gestão de Resíduos 

Urbanos, em vigor no Concelho de Chaves; --------------------------- 

N.º Mês Ano Valor 

1 Fevereiro 2016 497.63€ 

2 Março 2016 497.63€ 

3 Abril 2016 497.65€ 
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e) De imediato, reenvio do presente processo ao gabinete do Vereador 

responsável pela respetiva área de intervenção municipal, Dr. Paulo 

Alves. ------------------------------------------------------------- 

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

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

Chaves, 20 de janeiro de 2016. ------------------------------------- 

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

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

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DRA 

SANDRA LISBOA DE 2016-01-20. ---------------------------------------- 

Visto. Concordo com o teor integral da presente informação. À reunião 

de câmara para adoção de deliberação nos termos ora sugeridos. ----- 

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

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

DELGADO DE 22.01.2016. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2016.01.25. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

1. REVISÃO DO VALOR DA RENDA. MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA NOGUEIRA, BLOCO: 

19, - 3.º DRT.º (BAIRRO SOCIAL DOS AREGOS).INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

Nº13/SHSDPC/N.º03/2016. -------------------------------------------- 

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

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

se anexa à presente ata sob o n.º 3. -------------------------------- 

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

DE 2016.01.19. ------------------------------------------------------ 

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

regulamentos em vigor. À consideração do Senhor Diretor de 

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

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

DELGADO DE 22.01.2016. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2016.01.25. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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2. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCAIS DESFAVORECIDOS – PROCESSO 

DE EXECUÇÃO FISCAL. MARIA JOSÉ BRANCO DOS SANTOS.INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

Nº14/SHSDPC/N.º05/2016. -------------------------------------------- 

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

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

se anexa à presente ata sob o n.º 4. -------------------------------- 

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

DE 2016.01.19. ------------------------------------------------------ 

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

regulamentos em vigor. À consideração do Senhor Diretor de 

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

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

DELGADO DE 25.01.2016. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2016.01.25. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO.INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº15/SHSDPC/N.º04/2016. ------------ 

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

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

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

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

DE 2016.01.20. ------------------------------------------------------ 

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

regulamentos em vigor. À consideração do Senhor Diretor de 

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

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

DELGADO DE 22.01.2016. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2016.01.25. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

4. 13º TORNEIO DE FUTSAL INTER-FREGUESIAS DO CONCELHO DE CHAVES 

INFORMAÇÃO Nº 12/2016. --------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

No dia 29 de outubro de 2015, foi presente, para conhecimento, na 

reunião do executivo municipal, o plano de atividades para o ano de 

2015/2016, a desenvolver pelo Setor de Juventude e Desporto da Divisão 

de Desenvolvimento Social e Cultural. ------------------------------- 
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O respetivo plano incluía a realização do 13º Torneio de Futsal Inter-

Freguesias do Concelho de Chaves, que decorrerá de Abril a Junho sendo 

dirigido a todas as Juntas de Freguesia do Concelho de Chaves, que 

poderão participar com uma única equipa, constituída por indivíduos 

de ambos os sexos. -------------------------------------------------- 

Esta ação tem como principais objetivos: ---------------------------- 

• Ocupar os tempos livres dos munícipes de forma saudável; ---------- 

• Promover a prática de atividade física e desportiva; -------------- 

• Permitir o intercâmbio e convívio desportivo entre as freguesias do 

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

• Dinamizar as instalações desportivas existentes nas várias 

freguesias; -------------------------------------------------------- 

• Dar continuidade à organização do Torneio. ------------------------ 

As Juntas de Freguesia interessadas em participar poderão efetuar a 

sua inscrição até ao próximo dia 2 de Março de 2016, no Centro Cultural 

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

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

Atendendo às razões acima enunciadas, tomo a liberdade de sugerir 

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

1. Que seja autorizada a realização do evento denominado “13º Torneio 

de Futsal Inter-Freguesias do Concelho de Chaves” e a assunção de 

despesas inerentes ao mesmo, a saber: ------------------------------- 

Pagamento da Arbitragem dos Jogos Valores 
Rubrica 

Orçamental 

Valor estimado do Contrato a celebrar 

(S/IVA) em 2016 3.246,49 € 

 

Valores dos Contratos Adjudicados em 

2015 (S/IVA) 3.246,49 € 

Agregação de valores 2016 6.492,98 € 

% Redução Remuneratório 11,70% 

Redução Remuneratória sem reversão 379,76 € 

Redução em 2016 Com reversão de 40% 

(artº 2º da Lei nº 159-A/2015) 227,86 € 

Valor estimado contrato (s/ IVA) a 

celebrar e a pagar com reversão 

*3.018,63 € 

Isentos de Iva 
02.02.20.99 

*Valor máximo previsto tendo em conta a possibilidade de inscrição das 

39 Freguesias, num total de 72 jogos a realizar. -------------------- 

1.1 De acordo com a Lei nº 82B/2014 de 31 de dezembro e a Lei nº 159-

A/2015 de 30 de dezembro foi aplicada a redução remuneratória. ------ 

Designação Valores 
Rubrica 

Orçamental 

Prémios (Troféus e medalhas) 500,00 € 02.01.15.01 

Aquisição de material desportivo 200,00 € 02.01.21 

Confeção de lanche para as duas 

equipas finalistas do Torneio 
350,00€ 02.02.20.99 

Segurança 400,00€ 02.02.20.99 

Seguro dos atletas participantes **  

Estes valores acrescem de IVA à taxa legal em vigor ----------------- 

** O valor do seguro dos atletas participantes no Torneio está previsto 

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

2. Que sejam aprovadas as Normas Regulamentares do mesmo, cuja minuta 

se envia como anexo a esta informação. ------------------------------ 
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Caso esta proposta mereça anuência positiva por parte de V. Exa., 

salvo melhor opinião, tomo a liberdade de sugerir a seguinte 

metodologia: ------------------------------------------------------- 

a) Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão ------- 

Financeira para atribuição do cabimento, bem como, do respetivo 

compromisso, em cumprimento com a LCPA; ----------------------------- 

b) O seu encaminhamento, após confirmação do acima descrito, à próxima 

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

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

Chaves, 28 de Janeiro de 2016 --------------------------------------- 

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

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

Em anexo: ----------------------------------------------------------- 

- Normas Regulamentares do Torneio; --------------------------------- 

- Faseamento da organização do Torneio; ----------------------------- 

- Cartaz do evento. ------------------------------------------------- 

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

CARLOS FRANÇA DE 2016.01.28. ---------------------------------------- 

Visto. Concordo. À Consideração do Diretor de Departamento, Dr. 

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

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

DELGADO DE 02.02.2016. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2016.02.02. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

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

De seguida, concluída a análise, discussão e votação do assunto, em 

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

Dr. Francisco António Chaves de Melo, tendo apresentado uma crítica 

aos organizadores do torneio. --------------------------------------- 

De facto, sendo a Autarquia a entidade promotora da competição, é 

lamentável que, até a presente data, os Vereadores do Executivo nunca 

tenham sido convidados a participar e a assistir aos diversos jogos 

que integram o torneio. --------------------------------------------- 

Manifestou, assim, o seu grande desgosto por nunca ter assistido ao 

jogo associado à final do próprio torneio. -------------------------- 

Neste contexto, sugeriu, à organização, a emissão de convites, 

dirigidos a todos Vereadores do Executivo Municipal. ---------------- 

 

 

5. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCAIS DESFAVORECIDOS – PROCESSO 

DE EXECUÇÃO FISCAL. ELISABETA CARNEIRO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

Nº10/SHSDPC/N.º02/2016. -------------------------------------------- 

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

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

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

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

DE 2016.01.13. ------------------------------------------------------ 

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

regulamentos em vigor. À consideração do Senhor Diretor de 

Departamento, Dr. Marcelo Delgado ----------------------------------- 
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DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DE 01.02.2016. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2016.02.01. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

 

1- PLANEAMENTO 

 

 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 

 

 

3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 

 

 

3.1. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO 

USO DE PODERES DELEGADOS, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA. ------------------- 

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 7. --– 

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

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

 

 

3.2. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VEREADOR RESPONSÁVEL, NO 

USO DE PODERES SUBDELEGADOS, ARQ. CASTANHEIRA PENAS. ---------------- 

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 8. --– 

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

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

 

 

3.3. ACTUALIZAÇÃO DAS TAXAS URBANÍSTICAS CONSTANTES DO REGULAMENTO 

MUNICIPAL DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS DEVIDAS PELA REALIZAÇÃO 

DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS – INFORMAÇÃO DO CHEFE DE DIVISÃO DA DIVISÃO 

DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, SR. ENG.º JOÃO GERALDES, DATADA 

DE 12.01.2016. PARA CONHECIMENTO. ----------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

O Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela Realização 

de Operações Urbanísticas encontra-se em vigor desde o ano de 2011, 
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ficando as referidas taxas a constar de uma tabela anexa ao citado 

Regulamento.-------------------------------------------------------- 

Estes valores serão atualizados anualmente, de acordo com o expresso 

no artigo 5.º do referido Regulamento, que tem a seguinte redação:--- 

“Actualização------------------------------------------------------- 

1. As taxas previstas na Tabela anexa serão actualizadas, ordinária 

e anualmente, em função da taxa de inflação publicada pelo Instituto 

Nacional de Estatística (por aplicação do Índice de Preços ao 

Consumidor, sem habitação) relativa ao período de Novembro a Outubro, 

inclusive, dos exercícios anteriores àquele em que a atualização 

produzirá efeitos.-------------------------------------------------- 

2. A actualização a que alude o n.º anterior deverá ser feita nos 

documentos previsionais.-------------------------------------------- 

3. Os valores resultantes da actualização efetuada nos termos do 

número 1 serão arredondados para a segunda casa decimal para o múltiplo 

de 0,05 € mais próximo.---------------------------------------------- 

4. Sem prejuízo das actualizações anuais previstas no número 1, o 

Município pode proceder à actualização dos valores das Taxas 

Municipais sempre que o considere justificado, mediante a 

fundamentação económico-financeira subjacente, nos termos previstos 

na Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro.----------------------------- 

5. As taxas que resultem de quantitativos fixados por disposição 

legal especial serão actualizadas de acordo com os coeficientes 

legalmente estabelecidos.”------------------------------------------ 

Assim, em vista a dar inteiro cumprimento ao estatuído no artigo 5.º 

do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais em vigor 

neste Concelho, a unidade orgânica responsável – Divisão de Gestão e 

Ordenamento do Território – procedeu à atualização das taxas 

administrativas constantes da respetiva Tabela Anexa ao referido 

Regulamento, em função da taxa de inflação publicada pelo INE, por 

aplicação do índice de preços ao consumidor sem habitação, relativa 

ao período de Novembro e Outubro dos exercícios anteriores àqueles em 

que a atualização produzirá efeitos, tudo isto, conforme documento 

cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os 

efeitos legais e que se anexa à presente informação.----------------- 

Neste contexto, e no sentido dos serviços municipais competentes 

poderem passar a aplicar as taxas para o ano económico em curso 

previstas em tal Regulamento Municipal, devidamente actualizadas, 

deverá o presente assunto ser levado ao conhecimento do Sr. Director 

de Departamento de Coordenação Geral, do Sr. Presidente da Câmara e 

do órgão executivo camarário.---------------------------------------- 

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

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

DELGADO DE 22.01.2016. ---------------------------------------------- 

Visto. Concordo. Conforme o sugerido na presente informação, dê-se 

conhecimento do seu teor integral, respetivamente, ao Presidente da 

Câmara e, ainda, à Câmara Municipal. --------------------------------  

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

2016.01.25. -------------------------------------------------------- 

Tomei conhecimento. À próxima reunião do Executivo Municipal, para 

conhecimento. ------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

Dr. Francisco António Chaves de Melo, tendo pugnado pela referência, 
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no texto da ata, do local onde a tabela de taxas pode ser, 

publicamente, consultado. ------------------------------------------- 

Em relação aos preços registados, há, efetivamente, um aumento, embora 

não seja muito significativo, nomeadamente, no que diz respeito aos 

encargos com as operações urbanísticas. ----------------------------- 

Esta política vem na linha do recente aumento das tarifas da água. -- 

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

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

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

Esta informação limita-se a dar cumprimento ao próprio regulamento de 

taxas municipais, aprovado pelos órgãos autárquicos, sendo certo que 

o fator de atualização anual do valor económico das taxas, está 

expresso no próprio clausulado do regulamento. ---------------------- 

Relativamente à sugestão apresentada, sobre a matéria, pelo Vereador 

do Partido Socialista, o Senhor Presidente deu nota da publicitação 

da tabela de taxas, ora, atualizada, no site oficial da autarquia, 

podendo qualquer cidadão aceder, por essa via, a tal informação. ----  

 

 

3.4. REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CHAVES, APRESENTAÇÃO DA 1ª 

FASE DO PROCEDIMENTO DE REVISÃO – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ARQ.ª ANA ISABEL AUGUSTO E DA SRA. 

ARQ.ª EUNICE PEREIRA DATADA DE 26.01.2016. PARA CONHECIMENTO. ------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I - INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 

1. O procedimento de revisão do Plano Diretor Municipal de Chaves, em 
elaboração pelo gabinete de Gestão Integrada de Projetos e 

Planeamento, Lda. (GIPP), nos termos do contrato celebrado em 22 de 

maio de 2015, prevê a sua execução em quatro fases, designadamente:-- 

 1ª. Fase – Entrega dos Estudos de Caracterização e Diagnóstico, 

Estudos Temáticos Sectoriais e Quadro Prévio de Ordenamento;--------- 

 2ª. Fase – Entrega da 1ª Versão da Proposta de Plano;---------- 

 3ª. Fase – Entrega da versão da Proposta de Plano para Discussão 

Pública;------------------------------------------------------------ 

 4ª. Fase – Entrega da Proposta Final de Plano, para respetiva 

aprovação pelos órgãos, executivo e deliberativo, municipais.-------- 

2. No seguimento do supramencionado, serve a presente informação para 
comunicar que, no pretérito dia 10 de dezembro de 2015, o GIPP entregou 

formalmente neste Município, através do ofício com Ref.ª G292-OF-01, 

o conteúdo documental relativo à primeira fase do procedimento de 

Revisão do Plano Diretor Municipal de Chaves, constituído pelos 

seguintes documentos:----------------------------------------------- 

 Estudos de Caracterização e Diagnóstico;----------------------- 

 Quadro Prévio de Ordenamento.---------------------------------- 

3. De referir que o prazo definido no contrato para a entrega da 1ª 
fase (3 meses a contar da data da sua assinatura) foi alterado após a 

aprovação da reprogramação dos trabalhos, formalizada através da 

Informação/Proposta Nº 33/SPMOT/2015, de 6 de agosto, sancionada pelo 

Senhor Presidente da Câmara em 7 de agosto. A dilação do prazo de 

entrega da 1ª fase advém do facto de a empresa considerar que os 3 

meses inicialmente previstos seriam, manifestamente, insuficientes 

para permitir a análise efetiva de todo o volume e complexidade 

documental fornecida pelo município, bem como a quantidade de trabalho 

que ainda seria necessário realizar. Contudo, a alteração do referido 

prazo não afeta o prazo contratual global para a conclusão da revisão 
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do PDM, com a respetiva aprovação prevista para o final do presente 

ano.---------------------------------------------------------------- 

II - CONTEÚDO DOCUMENTAL APRESENTADO--------------------------------- 

1. Os documentos apresentados pelo GIPP estão subdivididos em dois 
grupos:------------------------------------------------------------- 

i - Estudos de Caracterização e Diagnóstico, que consistem na análise 

e na identificação dos recursos territoriais nas suas diferentes 

componentes, nomeadamente:------------------------------------------ 

1. População e Habitação;----------------------------------------- 

2. Atividades Económicas;----------------------------------------- 

3. Infraestruturas;----------------------------------------------- 

4. Acessibilidades;----------------------------------------------- 

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

6. Património Arquitetónico;-------------------------------------- 

7. Património Arqueológico;--------------------------------------- 

8. Paisagem;------------------------------------------------------ 

9. Ocupação do Solo;---------------------------------------------- 

10. Riscos.-------------------------------------------------------- 

ii - Quadro Prévio de Ordenamento, que constitui um documento de 

síntese dos estudos referidos, no qual é apresentado um diagnóstico 

situacional e prospetivo, seguido de uma breve avaliação do PDM em 

vigor (e respetivas alterações) e dos documentos de carácter 

estratégico com interesse para o território, que permitem uma primeira 

abordagem e a indicação de eixos estratégicos e objetivos da revisão 

do PDM. ------------------------------------------------------------- 

Este documento apresenta, ainda, uma análise simples e objetiva do 

quadro legal e regulamentar aplicável, em particular do Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), perspetivando 

os conteúdos documental e material do PDM e os critérios de 

classificação e qualificação do solo. Finalmente, são indicados os 

aspetos condicionantes da Proposta do Plano, com referência às 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública que 

impendem sobre o território e aos condicionalismos que cada uma delas 

determina para o uso, ocupação e transformação do solo.-------------- 

III - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS --------------------------------- 

1. Tendo em consideração que deve ser dado a conhecer ao Executivo 
Municipal que foi apresentado o conteúdo documental relativo à 1ª fase 

do procedimento de Revisão do PDM, o qual se encontra em anexo à 

presente informação e, igualmente, disponível para consulta nesta 

unidade orgânica;--------------------------------------------------- 

2. Tendo em consideração que, para cumprimento do previsto no artigo 
12º (Acompanhamento) da Portaria nº 277/2015, de 10 de setembro1, tais 

elementos serão disponibilizados na plataforma colaborativa da 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), 

tendo em vista a sua apreciação por parte da Comissão de 

Acompanhamento, agora designada de Comissão Consultiva, constituída 

por representantes da administração direta ou indireta do Estado, que 

asseguram a prossecução dos interesses públicos com relevância na área 

de intervenção do Plano.--------------------------------------------- 

3. Tendo em consideração que, para cumprimento dos artigos 5º (Direito 
à informação) e 6º (Direito de participação) do RJIGT, aprovado pelo 

Decreto-lei nº 80/2015, de 14 de maio, se sugere que os elementos 

agora apresentados sejam disponibilizados para consulta no sítio 

                                                           
1 Portaria que regula a constituição, a composição e o funcionamento 

das comissões consultivas da elaboração e da revisão do Plano Diretor 

Municipal, nos termos do RJIGT.-------------------------------------- 
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institucional do Município (www.chaves.pt) e divulgados na página do 

facebook do Município (Município de Chaves) e no próximo boletim 

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

4. Tendo em consideração que o Plano Diretor Municipal é vinculativo 
para as entidades públicas e, direta e imediatamente, para os 

particulares, deve o mesmo ser apresentado à população, para efeitos 

de elucidação e desmistificação deste instrumento de planeamento e 

gestão territorial, mesmo antes do período de discussão pública 

legalmente previsto, em que a população já é confrontada com uma 

proposta de plano;--------------------------------------------------- 

5. Tendo em consideração o exposto no ponto anterior, sugere-se a 
elaboração e publicação de um Boletim Municipal extraordinário, 

exclusivamente dedicado ao Plano Diretor Municipal, tendo em vista o 

esclarecimento da população em geral sobre a natureza, os objetivos, 

os fundamentos técnicos, os prazos e as fases da revisão do PDM, as 

entidades exteriores ao município envolvidas no acompanhamento do 

plano, entre outros aspetos.----------------------------------------- 

6. Tendo em consideração, que a elaboração deste boletim ficará a cargo 
da equipa que se encontra responsável pela revisão do Plano (GIPP), 

uma vez que esta iniciativa partiu da mesma, em reunião realizada em 

7 de agosto de 2015, tendo-se disponibilizado imediatamente para o 

efeito, logo que estivessem reunidas as condições necessárias para 

tal.---------------------------------------------------------------- 

IV - PROPOSTA DE DECISÃO--------------------------------------------- 

1. Face ao exposto, propõe-se que superiormente seja adotada a decisão 
de submeter a presente informação/proposta à consideração do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, Arq.º António Cabeleira, com vista à 

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

i - Dar conhecimento ao executivo Municipal, na próxima Reunião de 

Câmara, da entrega da 1ª fase da revisão do PDM, cujo conteúdo 

documental se encontra disponível para consulta nesta unidade 

orgânica;----------------------------------------------------------- 

ii - Disponibilizar o conteúdo documental citado na plataforma 

colaborativa da CCDR-N, com vista à sua apreciação por parte da 

Comissão Consultiva;------------------------------------------------ 

iii - Solicitar ao Gabinete de Protocolo e Comunicação que proceda à 

divulgação e disponibilização de tais elementos, em conformidade com 

o preconizado no ponto 3 do capítulo III (considerações 

fundamentadoras).--------------------------------------------------- 

iv - Autorizar a elaboração de um Boletim Municipal extraordinário, 

completamente dedicado ao Plano Diretor Municipal, devendo para o 

efeito ser informado o GIPP para proceder à sua realização.---------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 01.02.2016:--------------- 

Visto. Concordo. Atento o teor da presente informação, sou a propor 

que superiormente seja adoptada decisão administrativa visando a 

adopção da estratégia procedimental recomendada no item “IV – PROPOSTA 

DE DECISÃO”, deste documento.---------------------------------------- 

À consideração do Sr. Director de Departamento de Coordenação Geral.- 

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

DELGADO DE 01.02.2016. ---------------------------------------------- 

Visto. Concordo. Com o teor da presente informação e, bem assim, com 

o teor do despacho, que antecede, do respetivo Dirigente Municipal. À 

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

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

2016.02.01. -------------------------------------------------------- 

http://www.chaves.pt/
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À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

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

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

Usou da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, para informar que o 

assunto, em apreciação, irá ser agendado para a próxima sessão 

ordinária da Assembleia Municipal, a ter lugar no dia 17 de fevereiro 

de 2016. ------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

1 – Está mais do que na hora garantir a aprovação do procedimento de 

revisão do PDM. ---------------------------------------------------- 

2 – Faz votos que assim seja e que o processo chegue a bom porto, 

sendo certo que o mesmo não deveria ter sido descurado, durante tanto 

tempo. ------------------------------------------------------------- 

3 – Nesta fase, concorda com a proposta do Senhor Presidente, no 

sentido da boa divulgação desta 1ªetapa de revisão do plano, sendo a 

mesma decisiva para as etapas seguintes. ---------------------------- 

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

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

Dr. Francisco António Chaves de Melo, tendo tecido os seguintes 

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

1 – Da análise dos documentos que acompanham esta primeira fase de 

desenvolvimento do procedimento de revisão do PDM, constata-se a 

ausência de um documento cartográfico fundamental, consubstanciado 

numa análise comparativa entre os limites e as limitações do PDM, 

atualmente, em vigor, e os limites propostos no procedimento de revisão 

do plano. ----------------------------------------------------------- 

2 – Tudo, no sentido de permitir apurar se há ou não alterações 

relevantes, sobre a matéria, e, em caso afirmativo, quais as razões 

justificadoras dos limites e das limitações que se pretendem impor ao 

uso do solo. -------------------------------------------------------- 

3 – Atualmente, existe cartografia que permite calcular a 

disponibilização do solo para os diversos usos pretendidos. --------- 

4 – Dever-se-á disponibilizar uma cópia do procedimento de revisão do 

PDM, para requisição e consulta dos Senhores Vereadores interessados, 

consulta essa feita, em casa, e por um período máximo de três dias. - 

5 – Nesse sentido, irá formalizar tal requisição, durante a próxima 

semana, reconhecendo a importância destes documentos para o 

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

6 – O PDM não tem um estudo aturado de circulação, sendo certo que o 

mesmo e a equipa responsável pela sua revisão, poderiam colocar o seu 

olhar crítico, sobre o território, apontando caminhos para uma mais 

adequada política de circulação automóvel e de desenvolvimento da rede 

viária do Concelho. ------------------------------------------------- 

7 - O Poder em Chaves esteve muito tempo sem Plano. Agora, se os 

limites do próprio plano não forem compreendidos pela população e 

socialmente aceites, então, tal realidade, a confirmar-se, irá 

constituir a própria negação do objetivo do plano e teremos um Plano 

sem Poder. ---------------------------------------------------------- 

8 – É importante saber em que sentido vai o PDM e quais os limites 

preconizados para o uso do solo. ------------------------------------ 

9 – Por último, os custos financeiros associados à operacionalização 

da proposta, nomeadamente a publicação de um Boletim informativo, 
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devem ser sancionados pelo Executivo Municipal, em proposta autónoma, 

para o efeito, preparada. ------------------------------------------- 

 

 

3.5. COMPROPRIEDADE DE TERRENO, PEDIDO DE CERTIDÃO – PROCESSO N.º 

816/15 – ZULMIRA DOS ANJOS FONTOURA DOS REIS – LUGAR DA FILGUEIRA, 

FREGUESIA DO PLANALTO DE MONFORTE – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO REI DATADA DE 

01.02.2016. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÂO-------------------------------------------------------- 

1.1-Através do requerimento registado no Departamento de Coordenação 

Geral com o nº 1983/15, de 10-12-2015, a Dª Zulmira dos Anjos Fontoura, 

na qualidade de proprietária do prédio rústico inscrito na União das 

freguesias de Oucidres e Bobadela sob o artigo 3914º, solicitou a 

emissão de parecer favorável a que se refere o artigo 54º da Lei nº 

54/91, de 2/9, alterada pela Lei nº 64/2003, de 23/08, para instruir 

a escritura de doação de 1/3 indiviso do referido prédio rústico a 

favor do Srº Manuel de Jesus dos Reis.------------------------------- 

1.2-Em anexo ao seu pedido, a interessada apresenta os seguintes 

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

-Caderneta Predial Rústica – Modelo A do prédio rústico inscrito na 

matriz predial da União das freguesias de Oucidres e Bobadela sob o 

artigo 3914º;------------------------------------------------------- 

-Documento Ortofotográfico com a localização do prédio rústico supra 

referido, sobreposto com a parcela de terreno identificada no Sistema 

de Identificação Parcelar (SIP), com o nº 2645285194016.------------- 

2-PARECER----------------------------------------------------------- 

2.1-Enquadramento do pedido na Lei----------------------------------- 

2.1.1-De acordo com o disposto no nº 1 do artigo 54º da Lei nº 91/95, 

de 2/9, alterada pela Lei nº 64/2003, de 23/08, sob a epígrafe “Medidas 

Preventivas”, a celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos 

entre vivos de que resulte ou possa vir a resultar a constituição de 

compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 

rústicos carece de parecer favorável da câmara municipal da situação 

dos prédios”.------------------------------------------------------- 

2.1.2-Também, de acordo com o que se encontra estabelecido no nº 2 do 

mesmo artigo, o “parecer previsto no número anterior só pode ser 

desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa ou dele 

resulte parcelamento físico em violação ao regime legal dos 

loteamentos urbanos, nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a 

transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana”.-------- 

2.2-Enquadramento do prédio rústico nos Instrumentos de Planeamento 

Territorial--------------------------------------------------------- 

Tendo em conta a demarcação do prédio rústico, objecto do presente 

pedido, no Sistema de Identificação Parcelar (SIP) e de acordo com o 

extrato da planta de ordenamento nº 48 A, o qual se anexa à presente 

informação técnica, o prédio rústico a que se reporta o pedido em 

questão, integra-se nas classes de espaços constantes no quadro 

síntese que se segue:------------------------------------------------ 

QUADRO SÍNTESE 

 

ARTIGOS 

 

TIPOS DE ESPAÇOS DE ACORDO COM AS 

PLANTAS DE ORDENAMENTO DO PLANO 

DIRECTOR MUNICIPAL 

 

 

FUTUROS COMPROPRIETÁRIOS 

DOS PRÈDIOS 
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3914º 

 

O prédio rústico insere-se no espaço 

da classe 4 (Espaços Agrícolas e 

Florestais), Categoria 4.1 (Espaços 

Florestais), Sub-Categoria 4.1.A 

(Espaços Florestais Comuns). 

 

2/3 – Zulmira dos Anjos 

Fontoura dos Reis. 

1/3 – Manuel de Jesus dos 

Reis 

 

2.3-Especificidades do pedido---------------------------------------- 

O pedido tem em vista a celebração de uma escritura de doação, de 1/3 

indivisos do prédio rústico inscrito na matriz predial da União da 

freguesias de Oucidres e Bobadela sob o artigo 3914º, a favor do Srº 

Manuel de Jesus dos Reis, visando a constituição de compropriedade, 

não pretendendo a interessada a divisão física do mesmo.------------- 

3-PROPOSTAS DE DECISÃO----------------------------------------------- 

3.1-Considerando que o pedido tem em vista a celebração de uma 

escritura de doação, de um terço indiviso do prédio rústico supra 

referido, visando o aumento do número de compartes2 do mesmo, sem 

parcelamento físico, situação diferente daquela que a Lei pretende 

salvaguardar nos termos do nº 2 do artigo 54º da Lei nº 91/95, de 2/9, 

alterada pela Lei nº 64/2003, de 23/08 (parcelamento físico em violação 

do regime legal dos loteamentos urbanos);---------------------------- 

3.2-Estes Serviços Técnicos são de entendimento que o pedido formulado 

é passível de ser atendido favoravelmente, propondo-se ao Executivo 

que emita parecer favorável à constituição da compropriedade 

requerida.---------------------------------------------------------- 

3.3-Considerando que a requerente solicita a emissão de certidão, 

propõe-se que a mesma seja emitida de acordo com o presente parecer 

técnico.------------------------------------------------------------ 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 02.02.2016:--------------- 

Visto. Concordo. Atento o teor da presente informação, sou a propor 

que superiormente seja adotada deliberação conducente à emissão de 

parecer favorável à ampliação do número de compartes do prédio rústico 

identificado neste documento e à emissão da concomitante certidão. -- 

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

DELGADO DE 02.02.2016. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSÁVEL ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE 

2016.02.02. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.6. LEGALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE ARMAZÉM, PEDIDO DE APROVAÇÃO 

DE PROJETOS DE ESPECIALIDADES – PROCESSO N.º 206/01 – SOLARA – PRODUTOS 

ALIMENTARES, LDA. – LOTEAMENTO INDUSTRIAL, LOTE 17, FREGUESIA DE 

OUTEIRO SECO – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DE 16.11.2015. ------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

                                                           
2 O sublinhado é nosso----------------------------------------------- 
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1.- INTRODUÇÃO------------------------------------------------------ 

Através do requerimento n.º 610/15, referente ao processo n.º206/01, 

SOLARA – Produtos Alimentares, Lda solicita, pedido de aprovação de 

projeto de alterações de uma operação urbanística de edificação, 

consubstanciado, na legalização das obras de ampliação3 de um imóvel, 

destinado a indústria do tipo 1 (“Fabrico de Pré-cozinhados”), situado 

no loteamento Industrial, lote n.º17, freguesia de Outeiro Seco no 

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

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

O imóvel possui os seguintes antecedentes:--------------------------- 

1.- Loteamento Industrial, emitido em nome do Município de Chaves, 

situado na Fonte de Nina, freguesia de St.ª Cruz/Trindade, foi alvo 

de quatro alterações, a última aprovada em reunião de Câmara datada 

de 26/03/2015;------------------------------------------------------ 

2.- Licença de construção n.º 465/88, para “construção de uma fábrica 

de produtos alimentares”, no lote 18 do loteamento Industrial, com a 

área de 1 573.50 m2;------------------------------------------------- 

3.- Licença de construção n.º 362/90, relativo a aditamento; -------- 

3.- Licença de construção n.º 436/01, para “construção de um armazém 

comercial”, no lote 17 do loteamento Industrial, com a área de 914.00 

m2;------------------------------------------------------------------ 

4.- Licença de Utilização n.º 39/02, para armazém comercial;--------- 

5.- Vistoria de reexame, marcada pela DRATM e realizada em 2014-05-

29, tendo- se verificado o não cumprimento do projeto licenciado ao 

abrigo das licenças supra citadas;----------------------------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------- 

O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, do 

ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 22 

de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime Jurídico 

da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma legalização, 

designadamente:----------------------------------------------------- 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial;---------------------- 

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

- Estimativa do custo total da obra;--------------------------------- 

- Calendarização da execução da obra;-------------------------------- 

- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura e especialidades, quanto ao cumprimento das normas legais 

e regulamentares aplicáveis; ---------------------------------------- 

- Planta de implantação à escala de 1:200;--------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- 

- Fotografias------------------------------------------------------- 

- Desenho de alterações;--------------------------------------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto de estabilidade;-------------- 

- Projeto de redes prediais de água e esgotos;----------------------- 

- Estudo de comportamento térmico;----------------------------------- 

- Projeto acústico;-------------------------------------------------- 

- Projeto de Segurança Contra Incêndio;------------------------------ 

- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------- 

- Fatura da luz;----------------------------------------------------- 

                                                           
3 «Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de 

pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação 

existente;---------------------------------------------------------- 
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- Fatura do telefone;------------------------------------------------ 

-Termo de responsabilidade pela direção técnica da obra;------------- 

2.- ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------- 

NO REGIME JURÍDICO--------------------------------------------------- 

O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto na 

alínea c) do n.º 2 artigo 4.º do Dec.- Lei555/99 alterado e republicado 

pelo Decreto - Lei 136/2014 de 9 de Setembro, por se tratar de obras 

de ampliação em área abrangida por operação de loteamento, estando 

deste modo sujeita a licença administrativa. No caso concreto em 

apreciação o requerente optou pelo regime de licenciamento, conforme 

previsto no n.º6, do artigo 4.º do Dec.- Lei555/99 alterado e 

republicado pelo Decreto - Lei 136/2014 de 9 de Setembro.------------ 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 

De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal n.º34 

A, o prédio urbano está inserido em espaço urbano e urbanizável, 

categoria 1.1 – Cidade de Chaves.------------------------------------ 

A parcela de terreno é parte integrante do loteamento industrial, 

situado na zona Industrial da freguesia de Outeiro Seco.------------- 

Do alvará de loteamento Industrial de Chaves e ulteriores alterações 

consta quadro sinóptico, com as seguintes indicações para o lote 17: 

- Área do lote = 5 110.00 m2;---------------------------------------- 

- Área total de implantação = 2 598.00 m2;--------------------------- 

- Área total de construção = 2 879.00 m2;---------------------------- 

-Área de construção de anexos= 66.00 m2;----------------------------- 

- Número de pisos acima da cota de soleira = 2;---------------------- 

- Lugares de estacionamento privados - 29 lugares;------------------- 

- Finalidade = industria;-------------------------------------------- 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais------------------------------------ 

O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C (Procedimento 

de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento Municipal da 

Urbanização e da Edificação.----------------------------------------- 

4.3 – Em diplomas especiais------------------------------------------ 

O presente pedido enquadra-se no disposto no art.º 17 do Sistema de 

Indústria Responsável (SIR) – Dec.- Lei n.º 73/2015 de 11 de Maio, 

relativamente aos estabelecimentos industriais do tipo 1, cuja 

entidade coordenadora é o IAPMEI, I.P.. Este pedido em concreto vem 

na sequência de vistoria de reexame, prevista no art.º 37 do referido 

diploma legal, á data da vistoria de reexame a unidade industrial era 

classificada do tipo 2, e a entidade coordenadora era a DRATM.------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------- 

O processo está instruído de acordo com o n.º 16, do ponto III, da 

Portaria 113/2015, de 22 de Abril, ou seja, com o termo de 

responsabilidade do projeto de estabilidade, projeto de águas 

pluviais, acústico, térmico, Segurança Contra incêndio, águas e 

esgotos. No que diz respeito á luz e telefone são apresentadas faturas. 

Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal 

de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria ao imóvel 

em 2015-12-10, da qual resultou o “Auto de Vistoria n.º”11”, que se 

anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá por integralmente 

reproduzido. ------------------------------------------------------- 

Da vistoria realizada, resultou parecer no sentido de não haver 

necessidade de se realizarem quaisquer obras de correção e/ou 

adaptação no imóvel destinado a industria, objeto de pedido de 

legalização das obras de alteração á licença de construção inicial n.º 

465/88 e alt. licença n.º 362/90 e 436/01.--------------------------- 
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O imóvel que se pretende alterar, é uma preexistência, pelo facto de 

estar devidamente licenciado, em conformidade com o disposto na alínea 

b) do n.º 1 do art.º 5 do Regulamento do Plano Diretor Municipal;---- 

As alterações propostas pelo requerente, prendem-se com a ampliação 

do imóvel, compartimentação interior, vãos e anexos;----------------- 

O requerente propõe para o lote os seguintes parâmetros urbanísticos 

(área da ampliação do imóvel):--------------------------------------- 

- Área do lote = 5 110.00 m2;---------------------------------------- 

- Área total de implantação = 2 598.00 m2;--------------------------- 

- Área total de construção = 2 879.00 m2;---------------------------- 

-Área de construção de anexos= 66.00 m2;----------------------------- 

- Número de pisos acima da cota de soleira = 2;---------------------- 

- Lugares de estacionamento privados - 29 lugares;------------------- 

- Finalidade = industria;-------------------------------------------- 

Constata-se assim, que a proposta feita pelo requerente cumpre as 

especificações do alvará de loteamento Industrial de Chaves e 

ulteriores alterações, pelo facto de cumprir os parâmetros 

urbanísticos nele previsto. ----------------------------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------- 

O processo está instruído com os termos de responsabilidade, previstos 

no art.º 10 do RJUE, a saber: termos de responsabilidade do autor do 

projeto de arquitetura, do autor do projeto de especialidades 

(estabilidade), do diretor técnico da obra, cujos teores se mostram 

adequados;---------------------------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------------------------ 

- Não há lugar ao cálculo das taxas de infraestruturas, pelo facto de 

se tratar de uma construção situada em loteamento.------------------- 

As taxas administrativas, previstas no artigo 66.º, da subseção IV, 

do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização, desta operação urbanística correspondem ao valor de 

259.40 euros.------------------------------------------------------- 

O valor total das taxas a liquidar é assim de 259.40 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado no quadro I (taxas administrativas), que se anexam á 

presente informação. ------------------------------------------------ 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------- 

O prédio urbano objeto de legalização das obras de ampliação acima 

enunciadas, encontra-se em bom estado de conservação interior e não 

necessita de obras de correção ou adaptação.------------------------- 

O edifício enquadra se bem no meio em que se insere, pelo facto de se 

localizar no loteamento industrial e se destinar a industria.-------- 

As alterações a legalizar cumprem as especificações do alvará de 

loteamento Industrial de Chaves e ulteriores alterações.------------- 

Considerando que não há necessidade de obras de correção e/ou 

adaptação, o titulo a emitir será o Alvará de autorização de 

utilização, conforme previsto no n.º3 do artigo 73.º-C do RMUE.------ 

10 - PROPOSTA DE DECISÃO--------------------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A do RJUE e artigo 

73.º- C do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo;------------------------------------- 
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b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel;--------------------------------- 

c) Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de ampliação da unidade industrial, o 

interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo 

73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação, 

requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do respetivo alvará 

de autorização de utilização, instruído de acordo com o n.º 5, do 

artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar.----------------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 21.01.2016:--------------- 

Visto. Concordo. Atentos os fundamentos de facto e de direito 

enunciados na presente informação, sou a propor que superiormente seja 

adoptada deliberação conducente ao deferimento do pedido de 

legalização da operação urbanística em causa (obras de ampliação e 

alteração de compartimentação) e ao concomitante reconhecimento de que 

se encontram preenchidos os requisitos legais que possibilitam a 

emissão do alvará de utilização.------------------------------------- 

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

DELGADO DE 02.02.2016. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSÁVEL ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE 

2016.02.02. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.7. 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: 

JOSÉ NEVES VIDEIRA. MORADA: RUA DA IGREJA, N.º 21, OUCIDRES | PLANALTO 

DE MONFORTE (U.F. OUCIDRES E BOBADELA). 5400-658 CHAVES. PROCESSO N.º 

889/15 | REQUERIMENTO N.º 2093/15. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 6/DSC/2016. 

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 -------------------------------- 
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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 março4, decorreu, até ao 

dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização das 

Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

                                                           
4 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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2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/20135, 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 em Oucidres, Planalto de Monforte – U.F. de Oucidres 

e Bobadela, por dispor de título válido de exercício de atividade, 

apresentando situação de desconformidade com os instrumentos de gestão 

territorial vinculativos dos particulares. -------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

3.2.1. No que se refere aos elementos instrutórios apresentados 

pelo requerente, do pedido constam os seguintes: -------------------- 

a) Identificação do requerente – BI e NIF; -------------------------- 

b) Cópia do título de exploração, emitido pela DRAPN; --------------- 

c) Extrato da planta de localização, à escala 1:5.000; -------------- 

d) Extrato da planta de ordenamento, à escala 1:5.000; -------------- 

e) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitido em 20/12/2012, contendo a delimitação da área afeta à 

exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------------------------ 

f) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo IFAP 

em 28/04/2015; ------------------------------------------------------ 

g) Cópia de declaração de atividade de exploração de bovinos existente 

antes de 24 de dezembro de 2005, emitida pela GDV em 23/11/2006; ---- 

h) Cópia de faturas associadas à atividade, relativas aos anos 2014 e 

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

i) Cópia de comprovativo de entrega de declaração de IRS relativa ao 

ano 2014; ----------------------------------------------------------- 

j) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através de 

memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, a 

estimativa anual do volume de negócios e a fundamentação para a não 

deslocalização da atividade. ---------------------------------------- 

3.3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

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

De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 35A do Plano Diretor 

Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, e 

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

2665301231005, 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). ----------------------------- 

                                                           
5 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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3.3.1. Sobre a parcela de terreno, não impendem quaisquer servidões 

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

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

referir que a mesma se encontra a uma distância inferior a 100m, do 

aglomerado urbano de Oucidres e a uma distância inferior a 10 m das 

extremas da parcela de terreno, desrespeitando as alíneas b) e c) do 

n.º 2 do artigo 36.º6 do Regulamento do Plano Diretor Municipal. ----  

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

3.4.1. A exploração do requerente encontra-se em exercício desde o 

ano de 1998, com o Número de Registo de Exploração 6075153, enquadrada 

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

bovinos de carne em regime extensivo e equídeos. Atualmente a 

exploração possui 6 CN de bovinos e 1 CN de equídeos. --------------- 

3.4.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 10,09ha, com 

1,53ha de pastagens permanentes, 7,64ha de culturas forrageiras e 

hortícolas para autoconsumo. ---------------------------------------- 

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

2665301231005, com uma área total de 0,13ha, com área social de 0,06ha, 

tendo as instalações área coberta de 336m2. ------------------------- 

3.4.4. O trabalho na exploração é assegurado pelo detentor e conta 

adicionalmente com a ajuda do agregado familiar (o próprio e esposa) 

que se dedicam exclusivamente à atividade agropecuária. Eventualmente, 

em períodos em que o trabalho é maior, recorre à contratação de 

trabalhadores externos. --------------------------------------------- 

3.4.5. Informa o requerente da importância desta atividade para a 

sobrevivência do agregado familiar que tem a seu cargo um menor 

dependente. --------------------------------------------------------  

3.4.6. A exploração tem um volume de negócios de 4.6920,00€, 

respeitante aos subsídios de apoio à exploração e à venda de animais 

aos comerciantes locais e na Feira de Gado de Chaves e outras de índole 

regional. ---------------------------------------------------------- 

                                                           
6 Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves ------------------ 

Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ------------------ 

2) Instalações agro-pecuárias - A edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para a criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local. ------ 

b) A sua localização e implantação serão tais que garantem um 

afastamento mínimo de 200 m às linhas limites dos aglomerados - classe 

de espaços urbanos e urbanizáveis – e a quaisquer outras edificações 

existentes, licenciadas, ou previstas em projecto de ordenamento 

urbanístico ou operações de loteamento urbano plenamente eficazes, 

exceto em relação àquelas que se destinem exclusivamente a actividades 

agro-pecuárias. ---------------------------------------------------- 

c) As parcelas onde se localizarem deverão possuir uma dimensão tal 

que a distância entre o perímetro exterior destas edificações e as 

extremas da mesma parcela nunca seja inferior a 10 m. ---------------    
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3.4.7. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação das 

suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à desertificação 

e, por isso, também ao problema de ordenamento de território. ------- 

3.4.8. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente. ----------------------------------- 

3.4.9. O requerente apela ainda ao facto da aldeia de Oucidres ser 

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

4. PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO -------------------- 
4.1. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
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 a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

4.3. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

4.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

4.5. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

4.6. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

4.7. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre em linha de conta 
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os vários usos e ocupações prevalecentes na envolvente da atividade 

em causa e das dinâmicas de povoamento que estão subjacentes à 

localidade. -------------------------------------------------------- 

4.8. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

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

4.9. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na análise 
dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que respeita ao 

eventual reconhecimento de interesse público das explorações que 

carecem de regularização, ainda que a eficácia das deliberações 

resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de conceder 

prorrogação do prazo do regime excecional. -------------------------- 

5. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 
5.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
5.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  
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2. Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo a 

abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.  Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4. Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5. Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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3.8. 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: 

ORLANDO NASCIMENTO ADÃO. MORADA: RUA DE SANTO ANTÓNIO N.º 3, ALMORFE 

| MOREIRAS. 5400-643CHAVES. PROCESSO N.º 890/15 | REQUERIMENTO N.º 

2094/15. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 7/DSC/2016. ------------------------- 

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 março7, decorreu, até ao 

dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização das 

Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria a ponderação dos 

                                                           
7 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/20138, 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 no Lugar do Coto, Almorfe, Freguesia Moreiras, por 

dispor de título válido de exercício de atividade, apresentando 

situação de desconformidade com os instrumentos de gestão territorial 

vinculativos dos particulares. -------------------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO -------------------------------------------------- 

4.2.1. No que se refere aos elementos instrutórios apresentados pelo 

requerente, do pedido constam os seguintes: ------------------------- 

a) Identificação do requerente – cartão do cidadão; ----------------- 

b) Cópia do título de registo de exploração, emitido pela DRAPN; ---- 

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

d) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitido em 29/12/2012, contendo a delimitação da área afeta à 

exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------------------------ 

e) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo IFAP 

em 22/12/2015; ------------------------------------------------------ 

                                                           
8 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) Cópia de faturas associadas à atividade, relativas aos anos 2014 e 

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

g) Cópia de comprovativo de entrega de declaração de IRS relativa ao 

ano 2014; ----------------------------------------------------------- 

h) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através de 

memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, a 

estimativa anual do volume de negócios e dos subsídios auferidos, bem 

como a fundamentação para a não deslocalização da atividade. -------- 

4.3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL EM 

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

De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 47A do Plano Diretor 

Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, e 

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

2545204666008, situa-se em espaços da classe 1 (Espaços Urbanos e 

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

4.3.1. Sobre a parcela de terreno, não impendem quaisquer servidões 

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

4.3.2. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, é 

de referir que a mesma se encontra situada dentro do perímetro de 

construção do aglomerado urbano de Almorfe e a uma distância inferior 

a 10 m das extremas da parcela de terreno, desrespeitando as alíneas 

a), b) e c) do n.º 2 do artigo 36.º9 do Regulamento do Plano Diretor 

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

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

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

ano de 2011, com o Número de Registo de Exploração 2095139, enquadrada 

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

ovinos/caprinos de carne em regime extensivo e equídeos. Atualmente 

possui 4,8 CN de espécie ovina, 1 CN da espécie caprina e 1CN da 

espécie equídea. ----------------------------------------------------  

                                                           
9 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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4.4.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 4,26ha, com 

0,65ha de pastagens permanentes, 2,97ha de culturas forrageiras e 

hortícolas, 0,15 de culturas frutícolas e 0,49 de vinha. ------------ 

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

2545204666008, com uma área total de 0,47ha. ------------------------ 

4.4.4. O trabalho na exploração é assegurado pelo detentor e conta 

adicionalmente com a ajuda do agregado familiar (o próprio e esposa) 

que se dedicam exclusivamente à atividade agropecuária. Eventualmente, 

em períodos em que o trabalho é maior, recorre à contratação de 

trabalhadores externos. --------------------------------------------- 

4.4.5. A exploração tem um volume de negócios de 5.880,00€, 

respeitante aos subsídios de apoio à exploração e à venda de animais 

aos comerciantes locais. Uma parte significativa da produção é para 

autoconsumo. ------------------------------------------------------- 

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

4.4.8. O requerente apela ainda ao facto da aldeia de Almorfe ser 

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

5. PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO -------------------- 
5.2. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

5.3. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

5.4. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

5.5. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

5.6. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 
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problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

5.7. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

5.8. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre 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. -------------------------------------------------------- 

5.9. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

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

5.10. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na análise 
dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que respeita ao 

eventual reconhecimento de interesse público das explorações que 

carecem de regularização, ainda que a eficácia das deliberações 

resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de conceder 

prorrogação do prazo do regime excecional. -------------------------- 

6. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 
6.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
6.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

6.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 
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6.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 
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5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.9. 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 

ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO. REQUERENTE: 

MARIA ANTÓNIA BATISTA, NA QUALIDADE DE CABEÇA DE CASAL DE HERANÇA DE 

ANTÓNIO MANUEL BATISTA. MORADA: RUA DE SANTO ANTÓNIO N.º 3, ALMORFE | 

UF DE TRAVANCAS E RORIZ. 5400-643CHAVES. PROCESSO N.º 891/15 | 

REQUERIMENTO N.º 2095/15. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 8/DSC/2016. -------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ------------------------------------------- 

A presente informação consubstancia o parecer relacionado com o pedido 

de certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal da regularização da atividade pecuária do processo 

acima identificado, formulado com base no regime excecional de 

regularização das atividades económicas (RERAE), de acordo com o 

expresso na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro. ----------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA -------------------------------- 

2.1. Em virtude da publicação do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, e da Portaria n.º 68/2015, de 9 de março10, decorreu, até ao 

dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização das 

Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia 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; 

                                                           
10 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos de 

regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do artigo 1.º, do DL n.º 165/2014. --------------   
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(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/201311, de 14 de junho e nas portarias 

regulamentares conexas ao Novo Regime das Atividades Pecuárias 

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

                                                           
11 NREAP ------------------------------------------------------------ 

Aprova o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP), vindo 

substituir o Decreto-Lei n.º 214/2008 e posteriores alterações que 

estabelecia o regime do exercício da atividade pecuária (REAP), nas 

explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamentos, bem como 

o regime a aplicar às atividades de gestão, por valorização ou 

eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações ou em 

unidades autónomas. ------------------------------------------------- 
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3. ANÁLISE DO PEDIDO ----------------------------------------------- 

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

O requerimento apresentado consubstancia o pedido de emissão de 

certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal na regularização da atividade pecuária que o 

requerente possui no Lugar de Vale de Souto – Argemil da Raia, União 

das Freguesias de Travancas e Roriz, por dispor de título válido de 

exercício de atividade, apresentando situação de desconformidade com 

os instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares.  

3.2. INSTRUÇÃO -------------------------------------------------------  

No que se refere aos elementos instrutórios apresentados pela 

requerente, do pedido constam os seguintes: ------------------------- 

a) Identificação da requerente – cartão do cidadão; ----------------- 

b) Cópia do título de exploração, emitido pela DRAPN; --------------- 

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

d) Extrato da planta de ordenamento, à escala 1:5.000; -------------- 

e) Extrato de ortofotomapa, à escala 1:5.000; ----------------------- 

f) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitido em 23/12/2015, contendo a delimitação da área afeta à 

exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------------------------ 

g) Cópia de habilitação de herdeiros, emitida pela Conservatória do 

Registo Civil de Chaves, em 12/02/2010; ----------------------------- 

h) Cópia de comprovativo de entrega de declaração de IRS relativa ao 

ano 2014; ----------------------------------------------------------- 

i) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através de 

memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, a 

estimativa anual do volume de negócios e dos subsídios auferidos, bem 

como a fundamentação para a não deslocalização da atividade. -------- 

5.2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

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

5.2.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 22A do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pela requerente, 

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

2695411466001, situa-se em classe 4 (Espaços Agrícolas e Florestais), 

na Categoria 4.3 (Espaços Agro-Florestais), Sub-Categoria 4.3.A 

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

5.2.2. Sobre as parcelas de terreno, não impendem quaisquer 

servidões ou restrições de utilidade pública. ----------------------- 

5.2.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma se encontra a uma distância superior a 100m, 

do aglomerado urbano de Argemil e a uma distância inferior a 10 m de 

uma das extremas da parcela, desrespeitando as alíneas b) e c) do n.º 

2 do artigo 36.º12 do Regulamento do Plano Diretor Municipal (RPDM). -  

                                                           
12 Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves ----------------- 

Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ------------------ 

2) Instalações agro-pecuárias - A edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para a criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 
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5.3. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO --------------------------------------- 

5.3.1. A exploração da requerente encontra-se em exercício desde o 

ano de 1979, com o Número de Registo de Exploração 6024767, enquadrada 

em termos de NREAP, numa Classe 2, com capacidade máxima de 14,9CN de 

ovinos/caprinos de carne em regime extensivo, possuindo atualmente 71 

ovinos. ------------------------------------------------------------  

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

269541166001, com uma área total de 0,74ha, com área social de 0,11ha, 

tendo as instalações área coberta de 200m2. ------------------------- 

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

7.500,00€, respeitante aos subsídios de apoio à produção e vendas. -- 

5.3.4. Os rendimentos obtidos com esta atividade são um complemento 

à sua parca reforma (3.183,86€) e a sua desativação acarreta o fim de 

uma parte substancial do rendimento familiar e a eliminação de dois 

postos de trabalho. ------------------------------------------------- 

5.3.5. 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. ------- 

5.3.6. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente. ----------------------------------- 

6. PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO --------------- 

6.2. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

6.3. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

6.4. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

                                                           

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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6.5. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

6.6. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

6.7. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

6.8. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre 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. -------------------------------------------------------- 

6.9. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

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

6.10. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na análise 
dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que respeita ao 

eventual reconhecimento de interesse público das explorações que 

carecem de regularização, ainda que a eficácia das deliberações 

resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de conceder 

prorrogação do prazo do regime excecional. -------------------------- 

7. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 
7.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
7.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 
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legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

7.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

7.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 



                                                                F. 69 

                                                                  _____________________ 
 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2015 ------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.10. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE PECUÁRIA NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO, COM CARÁCTER 

EXTRAORDINÁRIO, DO REGIME EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ECONÓMICAS (RERAE), DE ACORDO COM O EXPRESSO NA ALÍNEA A) DO N.º 4 DO 

ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO. REQUERENTE: 

MARIO JORGE BATISTA REIS. MORADA: RUA DOS EMIGRANTES N.º 10 | VILA 

NOVA. 5400-659 OUCIDRES. PROCESSO N.º 892/15 | REQUERIMENTO N.º 

2096/15. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 9/DSC/2016. ------------------------- 

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 março13, decorreu, até ao 

dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização das 

Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

                                                           
13 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. --------------   



                                                                F. 70 

                                                                  _____________________ 
 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/201314, de 14 de junho e nas portarias 

                                                           
14 NREAP ------------------------------------------------------------ 
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regulamentares conexas ao Novo Regime das Atividades Pecuárias 

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

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

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

O requerimento apresentado consubstancia o pedido de emissão de 

certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal na regularização da atividade pecuária que o 

requerente possui na localidade de Vila Nova de Monforte, Freguesia 

do Planalto de Monforte, por dispor de título válido de exercício de 

atividade, sendo que a alteração ou ampliação apresenta situação de 

desconformidade com os instrumentos de gestão territorial vinculativos 

dos particulares. --------------------------------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

6.2.1. O requerente apresenta todos os documentos solicitados para 

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

a) Identificação do requerente – Cartão do Cidadão; ------------- 

b) Cópia do título de registo da exploração, emitido pela DRAPN; 

c) Cópia de documento de consulta – ficha de exploração – com 

identificação da marca da exploração e data da inscrição; ----------- 

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

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

f) Extrato da planta de localização, à escala 1:5.000; ---------- 

g) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), datado de 12/03/2015, com a delimitação da área afeta à 

exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------------------------ 

h) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo 

IFAP, datado de 30/03/2015; ---------------------------------------- 

i) Cópia de documento de registo de existências e deslocações de 

bovinos, emitido pela DGV, em 14/01/2015; --------------------------- 

j) Cópia de faturas emitidas nos meses de outubro e novembro de 

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

k) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, 

a estimativa anual do volume de negócios e a fundamentação para a não 

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 48 A do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

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

2645297217007, situa-se em espaços da classe 1 (Espaços Urbanos e 

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

6.3.2. Sobre as parcelas de terreno, não impendem quaisquer 

servidões ou restrições de utilidade pública. ----------------------- 

6.3.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

estábulo, é de referir que a mesma desrespeita o disposto nas alíneas 

                                                           

Aprova o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP), vindo 

substituir o Decreto-Lei n.º 214/2008 e posteriores alterações que 

estabelecia o regime do exercício da atividade pecuária (REAP), nas 

explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamentos, bem como 

o regime a aplicar às atividades de gestão, por valorização ou 

eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações ou em 

unidades autónomas. ------------------------------------------------- 
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a), b) e c) do n.º 2 do artigo 36.º15 do Regulamento do Plano Diretor 

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

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

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

ano de 1992, com o Número de Registo de Exploração 6061904, enquadrada 

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

ovinos/caprinos, bovinos e equídeos, em nome de Imperatriz Batista. 

Em 08.01.2015 foi feita alteação ao título de registo e introduzido 

um detentor associado, Mário Jorge Batista Reis. A exploração possui 

atualmente 2CN de espécie bovina. -----------------------------------  

6.4.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 9,64ha, com 

1,02ha de pastagens permanentes e 1,61ha de culturas forrageiras e 

4,7ha de culturas frutícolas. --------------------------------------- 

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

2645297217007, com uma área total de 0,03ha, tendo as instalações área 

coberta de 40m2. ---------------------------------------------------- 

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

3000,00€, respeitante aos subsídios de apoio à produção, e à venda, 

realizada 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 dedica exclusivamente à atividade agropecuária, 

não tendo outra fonte de rendimento. Eventualmente, em períodos em que 

o trabalho é maior, por norma, recorre à contratação de trabalhadores 

externos. ----------------------------------------------------------  

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, situação que levará ao abandono da aldeia e à procura de 

                                                           
15 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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trabalho noutra região ou país, pois o complemento gerado por esta 

atividade é fundamental para a sustentabilidade do requerente e do seu 

agregado familiar, com dois filhos dependentes. --------------------- 

6.4.8. O requerente apela ainda ao facto de Vila Nova de Monforte ser 

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

7. PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO -------------------- 
7.2. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

7.3. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

7.4. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

7.5. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

7.6. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

7.7. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

7.8. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre 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. -------------------------------------------------------- 
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7.9. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

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

7.10. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na análise 
dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que respeita ao 

eventual reconhecimento de interesse público das explorações que 

carecem de regularização, ainda que a eficácia das deliberações 

resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de conceder 

prorrogação do prazo do regime excecional. -------------------------- 

8. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 
8.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
8.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

8.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

8.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 
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conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.11. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE PECUÁRIA NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO, COM CARÁCTER 
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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: 

ALBERTO JOSÉ BARREIRA REIGADA. MORADA: RUA DA IGREJA N.º1 | S. VICENTE 

DA RAIA. 5400-773 CHAVES. PROCESSO N.º 893/15 | REQUERIMENTO N.º 

2097/15.INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 10/DSC/2016. ------------------------- 

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 março16, decorreu, até ao 

dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização das 

Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria a ponderação dos 

interesses económicos, sociais e ambientais em presença, os quais se 

encontram enunciados desde a alínea a) à p) do referido número. ----- 

                                                           
16 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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2.7. Para fundamentação do parecer técnico que deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/201317, 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 no Lugar de Pereirinho, Freguesia S. Vicente, por 

dispor de título válido de exercício de atividade, sendo que a 

alteração ou ampliação apresenta situação de desconformidade com os 

instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares. --- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

7.2.1. O requerente apresenta todos os documentos solicitados para 

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

a) Identificação do requerente – Cartão de contribuinte e Bilhete 

de identidade; ------------------------------------------------------ 

b) Cópia do título de registo da exploração, emitido pela DRAPN; 

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

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

e) Extrato da planta de localização, à escala 1:5.000; --------- 

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

g) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo 

IFAP, datado de 31/03/2013; ----------------------------------------- 

                                                           
17 NREAP ------------------------------------------------------------ 

Aprova o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP), vindo 

substituir o Decreto-Lei n.º 214/2008 e posteriores alterações que 

estabelecia o regime do exercício da atividade pecuária (REAP), nas 

explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamentos, bem como 

o regime a aplicar às atividades de gestão, por valorização ou 

eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações ou em 

unidades autónomas. ------------------------------------------------- 
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h) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), datado de 22/12/2015, com a delimitação da área afeta à 

exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------------------------ 

i) Cópia da declaração de IRS referente ao ano de 2014; -------- 

j) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, 

a estimativa anual do volume de negócios e a fundamentação para a não 

deslocalização ou desativação da exploração pecuária. --------------- 

7.3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

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

7.3.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 22B do Plano Diretor 

Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, e 

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

2725422642001, situa-se em classe 4 (Espaços Agrícolas e Florestais), 

na Categoria 4.3 (Espaços Agro-Florestais), Sub-Categoria 4.3.A 

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

7.3.2. Sobre as parcelas de terreno, não impendem quaisquer servidões 

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

7.3.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

estábulo, é de referir que a mesma desrespeita o disposto na alínea 

c) do n.º 2 do artigo 36.º18 do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

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

7.4. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ------------------------------------ 

7.4.1. A exploração do requerente encontra-se em exercício desde o 

ano de 2003, com o Número de Registo de Exploração 3007910, enquadrada 

em termos de NREAP, numa Classe 2, com capacidade máxima de 33CN de 

ovinos/caprinos de carne em regime extensivo, possuindo atualmente 

24CN. --------------------------------------------------------------  

7.4.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 9,32ha, com 

2,84ha de pastagens permanentes e 6,27ha de culturas forrageiras e 

0,21ha de culturas frutícolas. --------------------------------------  

                                                           
18 Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves ----------------- 

Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ------------------ 

2) Instalações agro-pecuárias - A edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para a criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local. ------ 

b) A sua localização e implantação serão tais que garantem um 

afastamento mínimo de 200 m às linhas limites dos aglomerados - classe 

de espaços urbanos e urbanizáveis – e a quaisquer outras edificações 

existentes, licenciadas, ou previstas em projecto de ordenamento 

urbanístico ou operações de loteamento urbano plenamente eficazes, 

exceto em relação àquelas que se destinem exclusivamente a actividades 

agro-pecuárias. ---------------------------------------------------- 

c) As parcelas onde se localizarem deverão possuir uma dimensão tal 

que a distância entre o perímetro exterior destas edificações e as 

extremas da mesma parcela nunca seja inferior a 10 m. ---------------    
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7.4.3. As instalações são localizadas na parcela com o n.º 

2725422642001, com uma área total de 0,45ha, com área social 

equivalente, tendo as instalações área coberta de 168m2. ------------ 

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

5400,00€, respeitante aos subsídios de apoio à produção, e à venda, 

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

7.4.5. Informa o requerente que esta exploração é fundamental para 

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

pelo próprio e esposa. O detentor dedica-se 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. ------------------------------------------ 

7.4.6. 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. --------------------------------------------------------  

7.4.7. 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, com um filho dependente. ------------------------- 

7.4.8. O requerente apela ainda ao facto de S. Vicente ser uma zona 

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

8. PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO -------------------- 
8.2. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

8.3. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

8.4. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

8.5. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

8.6. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 
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instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

8.7. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

8.8. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre em linha de conta 

os vários usos e ocupações prevalecentes na envolvente da atividade 

em causa e das dinâmicas de povoamento que estão subjacentes à 

localidade. -------------------------------------------------------- 

8.9. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

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

8.10. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na análise 
dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que respeita ao 

eventual reconhecimento de interesse público das explorações que 

carecem de regularização, ainda que a eficácia das deliberações 

resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de conceder 

prorrogação do prazo do regime excecional. -------------------------- 

9. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 
9.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
9.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

9.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 
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9.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 
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5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

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

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

Francisco António Chaves de Melo, não tendo participado na análise, 

discussão e votação do assunto abaixo mencionado. ------------------- 

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

 

 

3.12. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE PECUÁRIA NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO, COM CARÁCTER 

EXTRAORDINÁRIO, DO REGIME EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ECONÓMICAS (RERAE), DE ACORDO COM O EXPRESSO NA ALÍNEA A) DO N.º 4 DO 

ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO. REQUERENTE: 

ALEXANDRE ANTÓNIO ALVES CHAVES. MORADA: RUA DUARTE D´ARMAS 11 | ALTO 

DA FORCA. 5400-222 CHAVES. PROCESSO N.º 894/15 | REQUERIMENTO N.º 

2098/15. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 11/DSC/2016. ------------------------ 

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 março19, decorreu, até ao 

dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização das 

Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

                                                           
19 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos de 

regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do artigo 1.º, do DL n.º 165/2014. --------------   
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(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/201320, de 14 de junho e nas portarias 

                                                           
20 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 
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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 no Lugar de Valedanças, na localidade de casas de 

Monfortes, Freguesia de Águas Frias, por não dispor de título válido 

de exercício de atividade, sendo que a alteração ou ampliação apresenta 

situação de desconformidade com os instrumentos de gestão territorial 

vinculativos dos particulares. -------------------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

8.2.1. O requerente apresenta todos os documentos solicitados para 

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

a) Identificação do requerente – Cartão do Cidadão; ------------ 

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

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

d) Extrato da planta de localização, à escala 1:5.000; --------- 

e) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), datado de 23/12/2015, com a delimitação da área afeta à 

exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------------------------ 

f) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo 

IFAP, datado de 22/12/2015; ----------------------------------------- 

g) Documento de controlo administrativo (HORFR015) do SNIRA, 

contendo o registo de explorações / estabelecimentos; --------------- 

h) Cópia de documento de consulta – registo de marcas de 

exploração – com identificação do produtor/entidade e da 

exploração/instalações pecuárias; ----------------------------------- 

i) Cópia de comprovativo de entrega de declaração de IRS, 

respeitante ao ano 2014; -------------------------------------------- 

j) Cópia de fatura emitida no mês de setembro de 2015; --------- 

k) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, 

a estimativa anual do volume de negócios e a fundamentação para a não 

deslocalização ou desativação da exploração pecuária. --------------- 

8.3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

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

8.3.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 35A do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

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

26653549240396, situa-se em espaços da classe 4 (Espaços Agrícolas e 

Florestais), Categoria 4.2 (Espaços Agrícolas), Sub-Categoria 4.2.A 

(Espaços Agrícolas Defendidos - RAN). ------------------------------- 

8.3.2. Sobre as parcelas de terreno, impende uma restrição de 

utilidade pública - RAN. -------------------------------------------- 

8.3.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

estábulo, é de referir que a mesma desrespeita o disposto nas alíneas 

a), b) e c) do n.º 2 do artigo 36.º21 do Regulamento do Plano Diretor 

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

                                                           

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. ------------------------------------------------- 
21 Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves ----------------- 

Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ------------------ 
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8.4. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO --------------------------------------- 

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

o ano de 2007, com o Número de Registo de Exploração 3046097, 

enquadrada em termos de NREAP, numa detenção caseira. Neste momento a 

exploração possui 12CN de animais de espécie bovina, pelo que necessita 

de reclassificação para Classe 3, com capacidade máxima de 15CN de 

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

8.4.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 11,29ha, 

com 2,8ha de pastagens permanentes e 1,36ha de culturas frutícolas. -  

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

2665354924039, com uma área total de 0,01ha, com área social 

equivalente. ------------------------------------------------------- 

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

5000,00€, respeitante aos subsídios de apoio à produção, e à venda, 

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

8.4.5. Informa o requerente que o trabalho é assegurado pelo 

próprio, que conta adicionalmente com a ajuda do detentor associado, 

e ainda de um trabalhador a tempo parcial. Esta exploração é 

fundamental para a sobrevivência do agregado familiar do trabalhador, 

que não tem outra fonte de rendimento. Eventualmente, em períodos em 

que o trabalho é maior, por norma, recorre à contratação de 

trabalhadores externos. --------------------------------------------- 

8.4.6. 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. -------------------------------------------------------- 

8.4.7. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente. ----------------------------------- 

8.4.8. O requerente apela ainda ao facto de Casas de Monforte ser 

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

9. PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO -------------------- 
9.2. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

                                                           

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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de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

9.3. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

9.4. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

9.5. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

9.6. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

9.7. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

9.8. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre 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. -------------------------------------------------------- 

9.9. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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 
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pelo plano de ordenamento do território, servidões administrativas e 

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

9.10. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na análise 
dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que respeita ao 

eventual reconhecimento de interesse público das explorações que 

carecem de regularização, ainda que a eficácia das deliberações 

resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de conceder 

prorrogação do prazo do regime excecional. -------------------------- 

10. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
10.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
10.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

10.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

10.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 
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superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.  Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

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

Regista-se a entrada na sala, do Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Dr. Francisco António Chaves de Melo, retomando a sua participação na 

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

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

 

 

3.13. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA 



                                                                F. 89 

                                                                  _____________________ 
 

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: 

AGOSTINHO MANUEL FERNANDES FONTOURA. MORADA: RUA DO NOVAL N.º 8 | S. 

VICENTE DA RAIA. 5400-773 CHAVES. PROCESSO N.º 896/15 | REQUERIMENTO 

N.º 2101/15. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 12/DSC/2016. -------------------- 

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 março22, decorreu, até ao 

dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização das 

Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria a ponderação dos 

interesses económicos, sociais e ambientais em presença, os quais se 

encontram enunciados desde a alínea a) à p) do referido número. ----- 

                                                           
22 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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2.7. Para fundamentação do parecer técnico que deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/201323, 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 no Lugar de Vale de Cerdeira, Freguesia S. Vicente, 

por dispor de título válido de exercício de atividade, sendo que a 

alteração ou ampliação apresenta situação de desconformidade com os 

instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares. --- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

9.2.1. O requerente apresenta todos os documentos solicitados para 

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

a) Identificação do requerente - Cartão do Cidadão; --------------- 

b) Cópia do título de registo da exploração, emitido pela DRAP-N; - 

c) Extrato da planta de ordenamento, à escala 1:5.000; ------------ 

d) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitido em 23/12/2015, contendo a delimitação da área afeta à 

exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------------------------ 

e) Cópia de documento emitido pela Autoridade Tributária e Aduaneira, 

respeitante à liquidação de IRS do ano de 2014; --------------------- 

f) Caracterização da exploração agrícola documento emitido pelo IFAP, 

datado de 23/12/2015; ----------------------------------------------- 

                                                           
23 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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g) Documento de controlo administrativo (HORFR015) do SNIRA, contendo 

o registo de entidades/detentores, o registo de 

explorações/estabelecimentos e o parcelário; ------------------------ 

h) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através de 

memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, a 

estimativa do valor da faturação dos dois últimos anos e a 

fundamentação para a não deslocalização ou desativação da exploração 

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

9.3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

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

9.3.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 22B do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

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

2715429360020, situa-se em classe 4 (Espaços Agrícolas e Florestais), 

na Categoria 4.3 (Espaços Agro-Florestais), Sub-Categoria 4.3. A 

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

9.3.2. Sobre as parcelas de terreno, não impendem quaisquer 

servidões ou restrições de utilidade pública. ----------------------- 

9.3.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

estábulo, é de referir que a mesma desrespeita o disposto nas alíneas 

b) e c) do n.º 2 do artigo 36.º24 do Regulamento do Plano Diretor 

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

9.4. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO --------------------------------------- 

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

o ano de 2012, com o Número de Registo de Exploração 1098758, 

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

de 10CN de suínos de carne. ----------------------------------------- 

9.4.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 12,76ha.  

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

2715429360020, com uma área total de 0,08ha, com área social 

equivalente, tendo as instalações área coberta de 135m2. ------------ 

                                                           
24 Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves ----------------- 

Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ------------------ 

2) Instalações agro-pecuárias - A edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para a criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local. ------ 

b) A sua localização e implantação serão tais que garantem um 

afastamento mínimo de 200 m às linhas limites dos aglomerados - classe 

de espaços urbanos e urbanizáveis – e a quaisquer outras edificações 

existentes, licenciadas, ou previstas em projecto de ordenamento 

urbanístico ou operações de loteamento urbano plenamente eficazes, 

exceto em relação àquelas que se destinem exclusivamente a actividades 

agro-pecuárias. ---------------------------------------------------- 

c) As parcelas onde se localizarem deverão possuir uma dimensão tal 

que a distância entre o perímetro exterior destas edificações e as 

extremas da mesma parcela nunca seja inferior a 10 m. ---------------   
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9.4.4. A exploração tem um volume de negócio anual próximo de 

6874,44€, respeitante aos subsídios de apoio à produção, e à venda. -   

9.4.5. Informa o requerente que esta exploração é fundamental para 

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

pelo próprio, esposa e pais. O detentor dedica-se exclusivamente à 

atividade agropecuária, com uma unidade de transformação de fumeiro.  

9.4.6. 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. -------------------------------------------------------- 

9.4.7. 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, com um filho dependente. ------------------------ 

9.4.8. O requerente apela ainda ao facto de S. Vicente ser uma 

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

10. PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ----------------- 

10.2. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

10.3. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

10.4. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

10.5. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

10.6. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

10.7. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 
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Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

10.8. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre em linha de conta 

os vários usos e ocupações prevalecentes na envolvente da atividade 

em causa e das dinâmicas de povoamento que estão subjacentes à 

localidade. -------------------------------------------------------- 

10.9. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

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

10.10. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na 

análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que 

respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem 

condicionadas à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de 

conceder prorrogação do prazo do regime excecional. ----------------- 

11. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
11.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
11.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

11.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

11.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 
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À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.  Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 
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DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016. -----------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.14. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE PECUÁRIA NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO, COM CARÁCTER 

EXTRAORDINÁRIO, DO REGIME EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ECONÓMICAS (RERAE), DE ACORDO COM O EXPRESSO NA ALÍNEA A) DO N.º 4 DO 

ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO. REQUERENTE: 

LEONEL JACINTO DOMINGUES. MORADA: ESTRADA PRINCIPAL, N.º1 | S. VICENTE 

DA RAIA. 5400-773 CHAVES. PROCESSO N.º 897/15 | REQUERIMENTO N.º 

2102/15. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 13/DSC/2016. ------------------------ 

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 março25, decorreu, até ao 

dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização das 

Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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. ------------------------------------------------- 

                                                           
25 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/201326, 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 e freguesia de S. Vicente da Raia, por 

dispor de título válido de exercício de atividade, sendo que a 

                                                           
26 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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alteração ou ampliação apresenta situação de desconformidade com os 

instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares. --- 

3.2. INSTRUÇÃO -------------------------------------------------------  

10.2.1. O requerente apresenta seguintes documentos instrutórios do 

processo, designadamente: ------------------------------------------- 

a) Identificação do requerente – Cartão de contribuinte e Bilhete de 

identidade; -------------------------------------------------------- 

b) Cópia do título de registo da exploração, emitido pela DRAP-N; --- 

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

d) Extrato da planta de localização, à escala 1:5.000; -------------- 

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

f) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitido em 23/12/2015, contendo a delimitação da área afeta à 

exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------------------------ 

g) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo IFAP, 

datado de 09/04/2015; ----------------------------------------------- 

h) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através de 

memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, a 

estimativa anual do volume de negócios e a fundamentação para a não 

deslocalização ou desativação da exploração pecuária. --------------- 

10.3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

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

10.3.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 22A do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

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

2715437315006, situa-se em classe 4 (Espaços Agrícolas e Florestais), 

na Categoria 4.3 (Espaços Agro-Florestais), Sub-Categoria 4.3.A 

(Espaços Agro-Florestais Comuns) e nas áreas a que se refere o n.º 5 

do artigo 37º27 do Regulamento do Plano Diretor Municipal. ---------- 

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

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

10.3.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

estábulo, é de referir que a mesma se encontra a uma distância inferior 

a 100 m, das áreas a que se refere o nº 5 do artigo 37º do regulamento 

do PDM, e a uma distância inferior a 10 m de uma das extremas da 

parcela de terreno, desrespeitando o disposto nas alíneas a), b) e c) 

do n.º 2 do artigo 36.º28 do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

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

                                                           
27 Artigo 37º - Edifícios destinados a habitação -------------------- 

5-Na envolvência imediata dos aglomerados, em áreas exteriores ao seu 

perímetro e exclusivamente ao longo dos troços das suas vias de acesso 

para tal demarcados na planta de ordenamento, o município poderá 

autorizar a construção de edifícios destinados a habitação, em 

parcelas confinantes com as mesmas vias, nos termos da disciplina 

constante dos nº 2 a 4 deste artigo, com as seguintes adendas e 

alterações: -------------------------------------------------------- 

a) A parcela terá de possuir uma área mínima de 2500 m2 e confrontar 

com a via de referência numa extensão mínima de 30 m, não se aplicando 

o disposto no nº 1. ------------------------------------------------- 
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: ----------------------------- 
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10.4. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO --------------------------------------- 

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

o ano de 2013, com o Número de Registo de Exploração 7093289, 

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

de 15CN de ovinos/caprinos de carne em regime extensivo, suínos e 

equídeos. A exploração possui atualmente 10CN de espécie caprina e 3,2 

CN de suínos. -------------------------------------------------------  

10.4.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 4,20ha, 

possuindo igualmente uma área de baldio de 8,00ha com 8,00ha de 

pastagens permanentes e 0,28ha de culturas frutícolas e o restante são 

culturas forrageiras. ----------------------------------------------- 

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

2715437315006, com uma área total de 0,73ha, da qual 0,09 corresponde 

à área social, tendo as instalações área coberta de 354m2 (130m2 do 

estábulo e 224m2 da pocilga). --------------------------------------- 

10.4.4. Segundo o requerente a exploração tem um volume de negócio 

anual próximo de 3.500,00€, respeitante aos subsídios de apoio à 

produção. Afirma igualmente que o escoamento dos animais (cordeiros, 

leitões e porcos de engorda) é facilitado e garantido pelos 

comerciantes locais e na Feira de Gado de Chaves, todavia contradiz-

se referindo que não procedeu a vendas não apresentando qualquer 

comprovativo que valide a informação prestada pelo mesmo. -----------   

10.4.5. Informa o requerente que esta exploração é fundamental para 

a sua sobrevivência e do agregado familiar (próprio, esposa e dois 

filhos), sendo o trabalho assegurado pelo agregado familiar. O 

agregado familiar dedica-se 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. ----------------------------------------------------------  

10.4.6. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. --------------------------------------------------------  

10.4.7. A deslocalização da exploração pecuária para outro local 

não é alternativa devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente. ----------------------------------- 

10.4.8. O requerente apela ainda ao facto de S. Vicente ser uma 

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

                                                           

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local. ------ 

b) A sua localização e implantação serão tais que garantem um 

afastamento mínimo de 200 m às linhas limites dos aglomerados - classe 

de espaços urbanos e urbanizáveis – e a quaisquer outras edificações 

existentes, licenciadas, ou previstas em projecto de ordenamento 

urbanístico ou operações de loteamento urbano plenamente eficazes, 

exceto em relação àquelas que se destinem exclusivamente a actividades 

agro-pecuárias. ---------------------------------------------------- 

c) As parcelas onde se localizarem deverão possuir uma dimensão tal 

que a distância entre o perímetro exterior destas edificações e as 

extremas da mesma parcela nunca seja inferior a 10 m. ---------------    
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11. PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ----------------- 

11.2. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

11.3. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

11.4. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

11.5. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

11.6. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

11.7. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

11.8. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre em linha de conta 

os vários usos e ocupações prevalecentes na envolvente da atividade 

em causa e das dinâmicas de povoamento que estão subjacentes à 

localidade. -------------------------------------------------------- 

11.9. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes pronúncia nos termos 

previstos nos regimes legais setoriais aplicáveis à atividade, 
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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, servidões administrativas e 

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

11.10. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na 

análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que 

respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem 

condicionadas à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de 

conceder prorrogação do prazo do regime excecional. ----------------- 

12. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
12.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
12.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

12.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

12.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 
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decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016. -----------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.15. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE PECUÁRIA NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO, COM CARÁCTER 

EXTRAORDINÁRIO, DO REGIME EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ECONÓMICAS (RERAE), DE ACORDO COM O EXPRESSO NA ALÍNEA A) DO N.º 4 DO 

ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO. REQUERENTE: 

MANUEL ALVES DE CARVALHO. MORADA: RUA DA CAPELA N.º 7, VENTUZELOS | 
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S. PEDRO DE AGOSTÉM. 5400-763 CHAVES. PROCESSO N.º 901/15 | 

REQUERIMENTO N.º 2110/15. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 14/DSC/2016. ------- 

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 março29, decorreu, até ao 

dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização das 

Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam o processo nos seguintes âmbitos: --------------- 

                                                           
29 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos de 

regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do artigo 1.º, do DL n.º 165/2014. --------------   
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(i) No âmbito social (n.º de postos de trabalho já criados e 

eventuais estratégias a implementar para a criação ou qualificação de 

emprego direto local, relevância local, prémios, louvores e outros); 

(ii) No âmbito económico (valor de produção de bens e serviços da 

atividade económica desenvolvida na exploração pecuária; produtos 

produzidos; faturação associada à atividade pecuária dos últimos dois 

anos; impactos em atividades conexas, a montante ou a jusante). ----- 

2.8. Para o efeito, o requerimento deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/201330, 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 Rua Direita, lugar de Ventuzelos, Freguesia S. 

Pedro de Agostém, por dispor de título válido de exercício de 

atividade, sendo que a alteração ou ampliação apresenta situação de 

desconformidade com os instrumentos de gestão territorial vinculativos 

dos particulares. --------------------------------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

11.2.1. No que se refere aos elementos instrutórios apresentados 

pelo requerente, do pedido constam os seguintes: -------------------- 

a) Identificação do requerente – Cartão do Cidadão; ----------------- 

b) Cópia do título de registo da exploração, emitido pela DRAP-N; --- 

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

d) Extrato da planta de localização, à escala 1:5.000; -------------- 

e) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitido em 28/12/2015, contendo a delimitação da área afeta à 

exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------------------------ 

f) Cópia de documento de consulta – registo de marcas de exploração – 

com identificação do produtor/entidade e da exploração/instalações 

pecuárias; --------------------------------------------------------- 

g) Cópia de comprovativos de entrega de declarações de IRS, relativas 

aos anos 2013 e 2014; ----------------------------------------------- 

                                                           
30 NREAP ------------------------------------------------------------ 

Aprova o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP), vindo 

substituir o Decreto-Lei n.º 214/2008 e posteriores alterações que 

estabelecia o regime do exercício da atividade pecuária (REAP), nas 

explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamentos, bem como 

o regime a aplicar às atividades de gestão, por valorização ou 

eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações ou em 

unidades autónomas. ------------------------------------------------- 

 



                                                                F. 104 

                                                                  _____________________ 
 

h) Cópia de documento emitido pelo IFAP, em 11/03/2015, respeitante a 

pedido único 2015, contendo informações sobre o resumo, a 

caracterização da exploração (superfícies e efetivo pecuário), os 

pagamentos diretos e os compromissos e autorizações; ---------------- 

i) Documento emitido pelo IFAP, em 11/03/2015, respeitante à 

identificação do beneficiário; -------------------------------------- 

j) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo IFAP, 

datado de 11/03/2015; ----------------------------------------------- 

k) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através de 

memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, a 

estimativa anual do valor da produção de bens, estimativa do valor dos 

subsídios e a fundamentação para a não deslocalização ou desativação 

da exploração pecuária. --------------------------------------------- 

11.3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

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

11.3.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 47A do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

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

2525221224002, situa-se em espaços da classe 1 (Espaços Urbanos e 

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

11.3.2. Sobre a parcela de terreno, não impendem quaisquer 

servidões ou restrições de utilidade pública. ----------------------- 

11.3.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma se encontra situada dentro do perímetro de 

construção de Ventuzelos e a uma distância inferior a 10 m das extremas 

da parcela de terreno, desrespeitando as alíneas a), b) e c) do n.º 2 

do artigo 36.º31 do Regulamento do Plano Diretor Municipal (RPDM). -- 

11.4. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO --------------------------------------- 

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

o ano de 1992, com o Número de Registo de Exploração 7029101, 

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

                                                           
31 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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de 15CN de ovinos/caprinos de carne em regime extensivo, possuindo 

atualmente 23 ovinos (3,45 CN). ------------------------------------ 

11.4.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 6,46ha, 

com 2,69ha de pastagens permanentes e 0,17ha de culturas temporárias.  

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

2525221224002, com uma área total de 0,01ha, com área social 

equivalente, tendo as instalações área coberta de 70m2. ------------- 

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

3.500,00€, respeitante aos subsídios de apoio à produção (Regime de 

pagamento base, Prémio por ovelha e cabra e Manutenção da atividade 

agrícola em zonas desfavorecidas) e à venda de animais. ------------- 

11.4.5. Informa o requerente que o rendimento que advém desta 

exploração é um complemento às parcas reformas do agregado familiar 

(próprio e esposa) num valor aproximado de 4.800,00€, sendo uma mais 

valia para a sobrevivência deste. O trabalho na exploração é assegurado 

pelo próprio e esposa e desde sempre se dedicaram a esta atividade. -  

11.4.6. 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. --------------------------------------------------------  

11.4.7. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente, pois pressupõe a compra de outro 

terreno e a construção de um estábulo que cumpra com as disposições 

do PDM. ------------------------------------------------------------- 

11.4.8. A desativação desta atividade económica implicará um corte 

substancial nos rendimentos atuais deste agregado familiar, que sempre 

se dedicaram à agricultura. ----------------------------------------- 

11.4.9. Refere-se ainda que a exploração se encontra em zona 

desfavorecida, confirmada pelo apoio que recebe à Manutenção da 

atividade agrícola em zonas desfavorecidas (IFAP). ------------------ 

12. PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ----------------- 

12.2. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

12.3. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

12.4. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

12.5. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 
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ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

12.6. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

12.7. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

12.8. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre 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. -------------------------------------------------------- 

12.9. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

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

12.10. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na 

análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que 

respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem 

condicionadas à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de 

conceder prorrogação do prazo do regime excecional. ----------------- 

13. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
13.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
13.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 
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13.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

13.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 
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5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016. -----------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.16. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE PECUÁRIA NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO, COM CARÁCTER 

EXTRAORDINÁRIO, DO REGIME EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

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: 

ÓSCAR LUÍS GONÇALVES SAMPAIO. MORADA: RUA DA DR. MORAIS SOARES N.º 31, 

| U.F. S. CRUZ TRINDADE E SANJURGE. 5400-837 CHAVES. PROCESSO N.º 

902/15 | REQUERIMENTO N.º 2111/15. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 15/DSC/2016. 

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 março32, decorreu, até ao 

dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização das 

Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

                                                           
32 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos de 

regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do artigo 1.º, do DL n.º 165/2014. --------------   
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(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/201333, de 14 de junho e nas portarias 

                                                           
33 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 
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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 no Lugar de Torre de Moreiras, Freguesia Moreiras, 

por não dispor de título válido de exercício de atividade, apresentando 

situação de desconformidade com os instrumentos de gestão territorial 

vinculativos dos particulares. -------------------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

12.2.1. No que se refere aos elementos instrutórios apresentados 

pelo requerente, do pedido constam os seguintes: -------------------- 

a) Identificação do requerente – Cartão do Cidadão; -------------- 

b) Cópia do título de registo da exploração, emitido pela DRAP-N; 

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

d) Extrato de ortofotomapa, à escala 1:5.000; -------------------- 

e) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitido em 28/12/2015, contendo a delimitação da área afeta à 

exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------------------------ 

f) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo 

IFAP, datado de 28/12/2015; ----------------------------------------- 

g) Documento de controlo administrativo (HORFR015) do SNIRA, 

contendo a identificação do parcelário; ----------------------------- 

h) Cópia de comprovativo de entrega de declaração de IRS, relativa 

ao ano 2014; -------------------------------------------------------- 

i) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, 

e a fundamentação para a não deslocalização ou desativação da 

exploração pecuária. ------------------------------------------------ 

12.3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

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

De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 61A do Plano Diretor 

Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, e 

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

2545185747007, situa-se em espaços da classe 1 (Espaços Urbanos e 

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

12.3.1. Sobre a parcela de terreno, não impendem quaisquer 

servidões ou restrições de utilidade pública. ----------------------- 

12.3.2. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma se encontra situada dentro do perímetro de 

construção do aglomerado urbano da Torre de Moreiras e a uma distância 

inferior a 10 m das extremas da parcela de terreno, desrespeitando as 

alíneas a), b) e c) do n.º 2 do artigo 36.º34 do Regulamento do Plano 

Diretor Municipal. -------------------------------------------------- 

                                                           

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. ------------------------------------------------- 
34 Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves ----------------- 

Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ------------------ 

2) Instalações agro-pecuárias - A edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para a criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 
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12.4. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO --------------------------------------- 

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

o ano de 2011, com o Número de Registo de Exploração 3080972, 

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

de 15CN de ovinos/caprinos de carne em regime extensivo, possuindo 

atualmente 7,35 CN. ------------------------------------------------- 

12.4.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 8,34ha, 

repartida por culturas temporárias, culturas frutícolas, olival, 

pastagens permanentes e espaços florestais entre outros. ------------  

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

254518747007, com uma área total de 0,03ha, com área social 

equivalente, tendo as instalações área coberta de 300m2. ------------ 

12.4.4. O trabalho na exploração é assegurado pelo próprio e esposa 

não recorrendo à contratação de trabalhares externos. --------------- 

12.4.5. A exploração tem um volume de negócio anual de 5.596,96€, 

respeitante aos subsídios de apoio à exploração e à venda de animais 

aos comerciantes locais. -------------------------------------------- 

12.4.6. O rendimento da exploração é um suplemento ao rendimento 

familiar que tem a cargo um menor dependente. ----------------------- 

12.4.7. Informa o requente que a deslocalização da exploração 

pecuária para outro local é impossível porque não possui meios 

económicos suficientes nem espaço físico para a implementação de um 

novo estábulo para a atividade, que afirma ser, a única fonte de 

rendimento do agregado familiar, o que é desmentido pela declaração 

de rendimentos apresentada. ----------------------------------------- 

13. PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ----------------- 

13.2. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

                                                           

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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13.3. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

13.4. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

13.5. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

13.6. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

13.7. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

13.8. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre 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. -------------------------------------------------------- 

13.9. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

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

13.10. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na 

análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que 

respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem 

condicionadas à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de 

conceder prorrogação do prazo do regime excecional. ----------------- 

14. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
14.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
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14.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

14.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

14.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 
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5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016. -----------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.17. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE PECUÁRIA NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO, COM CARÁCTER 

EXTRAORDINÁRIO, DO REGIME EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ECONÓMICAS (RERAE), DE ACORDO COM O EXPRESSO NA ALÍNEA A) DO N.º 4 DO 

ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO. REQUERENTE: 

JOSÉ JOAQUIM FREITAS DOS SANTOS. MORADA: RUA DA IGREJA N.º 15 | 

MOREIRAS. 5400-643 CHAVES. PROCESSO N.º 907/15 | REQUERIMENTO N.º 

2122/15. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 16/DSC/2016. ------------------------ 

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 -------------------------------- 
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2.1. Em virtude da publicação do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, e da Portaria n.º 68/2015, de 9 de março35, decorreu, até ao 

dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização das 

Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

                                                           
35 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos de 

regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do artigo 1.º, do DL n.º 165/2014. --------------   
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2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

se, assim, como um pré-procedimento em todo o processo de regularização 

extraordinária, a submeter à entidade coordenadora. ----------------- 

2.10. O RERAE aplicado ao setor pecuário tem ainda enquadramento legal 

no Decreto-Lei n.º 81/201336, de 14 de junho e nas portarias 

regulamentares conexas ao Novo Regime das Atividades Pecuárias 

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

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

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

O requerimento apresentado consubstancia o pedido de emissão de 

certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal na regularização da atividade pecuária que o 

requerente possui na localidade e freguesia de Moreiras, por dispor 

de título válido de exercício de atividade, sendo que a alteração ou 

ampliação apresenta situação de desconformidade com os instrumentos 

de gestão territorial vinculativos dos particulares. ---------------- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

13.2.1. O requerente apresenta todos os documentos solicitados para 

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

k) Identificação do requerente – Cartão de Cidadão; ------------ 

l) Cópia do título de registo da exploração, emitido pela DRAPN; 

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

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

o) Extrato da planta de localização, à escala 1:5.000; --------- 

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

q) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo 

IFAP, datado de 17/06/2015; ----------------------------------------- 

r) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), datado de 03/01/2011, com a delimitação da área afeta à 

exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------------------------ 

s) Cópia da declaração de IRS referente ao ano de 2014; -------- 

t) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, 

a estimativa anual do volume de negócios e a fundamentação para a não 

deslocalização ou desativação da exploração pecuária. --------------- 

13.3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

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

13.3.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 61A do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

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

2545195643001, situa-se em classe 1 (Espaços Urbanos e Urbanizáveis), 

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

13.3.2. Sobre as parcelas de terreno, não impendem quaisquer 

servidões ou restrições de utilidade pública. ----------------------- 

13.3.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

estábulo, é de referir que a mesma desrespeita o disposto nas alíneas 

                                                           
36 NREAP ------------------------------------------------------------ 

Aprova o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP), vindo 

substituir o Decreto-Lei n.º 214/2008 e posteriores alterações que 

estabelecia o regime do exercício da atividade pecuária (REAP), nas 

explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamentos, bem como 

o regime a aplicar às atividades de gestão, por valorização ou 

eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações ou em 

unidades autónomas. ------------------------------------------------- 
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a), b) e c) do n.º 2 do artigo 36.º37 do Regulamento do Plano Diretor 

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

13.4. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO --------------------------------------- 

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

o ano de 1988, com o Número de Registo de Exploração 2058490, 

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

de 15CN de bovinos de carne e equídeos, possuindo atualmente 2CN de 

bovinos e 1CN de equídeo. ------------------------------------------- 

13.4.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 4,95ha, 

com 0,17ha de pastagens permanentes e 4,45ha de culturas forrageiras, 

0,21ha de culturas frutícolas e 0,12ha de olival. ------------------- 

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

2545195643001, com uma área total de 0,15ha, com área social de 0,08ha, 

tendo as instalações área coberta de 120m2. ------------------------- 

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

2000,00€, respeitante aos subsídios de apoio à produção, e à venda, 

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

13.4.5. Informa o requerente que esta exploração é fundamental para 

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

pelo próprio e esposa. O detentor dedica-se 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. ------------------------------------------ 

13.4.6. 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. -------------------------------------------------------- 

13.4.7. 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 

                                                           
37 Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves ----------------- 

Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ----------------- 

2) Instalações agro-pecuárias - A edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para a criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local. ------ 

b) A sua localização e implantação serão tais que garantem um 

afastamento mínimo de 200 m às linhas limites dos aglomerados - classe 

de espaços urbanos e urbanizáveis – e a quaisquer outras edificações 

existentes, licenciadas, ou previstas em projecto de ordenamento 

urbanístico ou operações de loteamento urbano plenamente eficazes, 

exceto em relação àquelas que se destinem exclusivamente a actividades 

agro-pecuárias. ---------------------------------------------------- 

c) As parcelas onde se localizarem deverão possuir uma dimensão tal 

que a distância entre o perímetro exterior destas edificações e as 

extremas da mesma parcela nunca seja inferior a 10 m. ---------------    
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atividade é fundamental para a sustentabilidade do requerente e do seu 

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

13.4.8. O requerente apela ainda ao facto de Moreiras ser uma zona 

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

14. PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ----------------- 

14.2. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

14.3. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

14.4. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

14.5. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

14.6. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

14.7. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

14.8. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre 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. -------------------------------------------------------- 
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14.9. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

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

14.10. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na 

análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que 

respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem 

condicionadas à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de 

conceder prorrogação do prazo do regime excecional. ----------------- 

15. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
15.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
15.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

15.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

15.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 
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conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.18. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE PECUÁRIA NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO, COM CARÁCTER 
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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: 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CHAVES. MORADA: LARGO CAETANO FERREIRA. 

APT. 70 | CHAVES. PROCESSO N.º 908/15 | REQUERIMENTO N.º 2123/15. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 17/DSC/2016. --------------------------------- 

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 março38, decorreu, até ao 

dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização das 

Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria a ponderação dos 

interesses económicos, sociais e ambientais em presença, os quais se 

encontram enunciados desde a alínea a) à p) do referido número. ----- 

                                                           
38 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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2.7. Para fundamentação do parecer técnico que deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/201339, 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 Av. Da Galiza, União das Freguesias da madalena 

e Samaiões por dispor de título válido de exercício de atividade, 

sendo que a alteração ou ampliação apresenta situação de 

desconformidade com os instrumentos de gestão territorial vinculativos 

dos particulares. --------------------------------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

14.2.1. No que se refere aos elementos instrutórios apresentados 

pela requerente, do pedido constam os seguintes: --------------------  

u) Identificação da requerente – Cópia do Cartão de Identificação de 

Pessoa Coletiva; Cópia do Cartão de Cidadão do representante legal da 

requerente e cópia dos CAE das atividades desenvolvidas pela 

requerente; -------------------------------------------------------- 

v) Cópia do título de registo da exploração, emitido pela DRAPN; -- 

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

x) Extrato da planta de localização, à escala 1:2.000; ------------ 

y) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo 

IFAP, datado de 29/12/2015; ----------------------------------------- 

                                                           
39 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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z) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), datado de 26/03/2015, com a delimitação da área afeta à 

exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------------------------ 

aa) Documento emitido pelo IFAP, em 29/12/2015, respeitante à 

identificação do beneficiário; -------------------------------------- 

bb) Cópia de documento de consulta no SNIRA-Sistema Nacional de 

informação e Registo Animal – registo de marcas de exploração – com 

identificação do produtor/entidade e da exploração/instalações 

pecuárias; --------------------------------------------------------- 

cc) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através de 
memória descritiva, incluindo ainda a estimativa anual do volume de 

negócios e a fundamentação para a não deslocalização ou desativação 

da exploração pecuária. --------------------------------------------- 

14.3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

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

De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 34B do Plano Diretor 

Municipal, a parcela de terreno, apresentada pela requerente, e 

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

2575300718008, situa-se em classe 4 (Espaços Agrícolas e Florestais), 

na Categoria 4.2 (Espaços Agrícolas), Sub-Categoria 4.2.B (Espaços 

Agrícolas Defendidos – RAN + REN). ---------------------------------- 

14.3.1. Sobre as parcelas de terreno, impendem duas restrições de 

utilidade pública, Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Reserva Ecológica 

Nacional (REN). ----------------------------------------------------- 

14.3.2. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma se encontra a uma distância superior a 200 

m, do aglomerado urbano de Faiões e a uma distância inferior a 10 m 

de uma das extremas da parcela, desrespeitando as alíneas a) e c) do 

nº 2 do artigo 36.º40 do Regulamento do Plano Diretor Municipal. ---- 

14.4. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO --------------------------------------- 

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

o ano de 1988, com o Número de Registo de Exploração 32095827, 

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

de 15CN de suínos de recria/acabamento, possuindo atualmente 14CN. -- 

14.4.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 5,57ha, 

com 1,08ha de pastagens permanentes, 4,42ha de culturas forrageiras e 

0,08ha de culturas protegidas. -------------------------------------- 

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

2725422642001, com uma área total de 1,78ha, com 0,14ha de área social.  

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

2000,02€, respeitante aos subsídios à exploração agrícola, sendo a 

toda produção direcionada para o autoconsumo (na própria instituição). 

14.4.5. O trabalho na exploração é assegurado pelos colaboradores 

da instituição e eventualmente, em períodos em que o trabalho é maior, 

recorre à contratação de trabalhadores externos. --------------------  

14.4.6. Informa a requerente que esta atividade é fundamental para 

a sobrevivência dos seus colaboradores e que em caso de fecho os mesmos 

terão que sair da região e procurar trabalho noutra região ou país. - 

14.4.7. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. -------------------------------------------------------- 

14.4.8. A deslocalização da atividade de causa para outro local não 

é alternativa devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente. ----------------------------------- 

15. PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ----------------- 

15.2. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

15.3. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

15.4. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

15.5. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

15.6. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 
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problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

15.7. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

15.8. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre em linha de conta 

os vários usos e ocupações prevalecentes na envolvente da atividade 

em causa e das dinâmicas de povoamento que estão subjacentes à 

localidade. -------------------------------------------------------- 

15.9. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

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

15.10. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na 

análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que 

respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem 

condicionadas à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de 

conceder prorrogação do prazo do regime excecional. ----------------- 

16. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
16.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
16.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

16.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 
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16.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 
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5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.19. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE PECUÁRIA NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO, COM CARÁCTER 

EXTRAORDINÁRIO, DO REGIME EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ECONÓMICAS (RERAE), DE ACORDO COM O EXPRESSO NA ALÍNEA A) DO N.º 4 DO 

ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO. REQUERENTE: 

ADELINO GONÇALVES. MORADA: RUA DO OUTEIRO DA MÓ N.º 2 | AGRELA. 5400-

627 ERVEDEDO. PROCESSO N.º 911/15 | REQUERIMENTO N.º 2126/15. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 18/DSC/2016. --------------------------------- 

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 março41, decorreu, até ao 

dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização das 

Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia 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 

                                                           
41 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, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/201342, de 14 de junho e nas portarias 

regulamentares conexas ao Novo Regime das Atividades Pecuárias 

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

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

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

                                                           
42 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 Agrela, Freguesia Ervededo, por 

dispor de título válido de exercício de atividade, sendo que a 

alteração ou ampliação apresenta situação de desconformidade com os 

instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares. --- 

3.2. INSTRUÇÃO -------------------------------------------------------  

15.2.1. O requerente apresenta todos os documentos solicitados para 

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

a) Identificação da requerente – Cartão do Cidadão; ------------ 

b) Cópia do título de registo da exploração,emitido pela DRAP-N; 

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

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

e) Extrato da planta de localização, à escala 1:5.000; --------- 

f) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitido em 20/12/2010, contendo a delimitação da área afeta à 

exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------------------------ 

g) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo 

IFAP, datado de 20/12/2010; ----------------------------------------- 

h) Cópia de caderneta predial urbana, emitida pela Autoridade 

Tributária e Aduaneira; --------------------------------------------- 

i) Cópia de comprovativo de entrega de declaração de IRS, relativa 

ao ano 2014; -------------------------------------------------------- 

j) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, 

a estimativa anual do volume de negócios e a fundamentação para a não 

deslocalização ou desativação da exploração pecuária. --------------- 

15.3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

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

15.3.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 21A do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

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

2525403357002, situa-se em espaços da classe 4 (Espaços Agrícolas e 

Florestais), na Categoria 4.1 (Espaços Florestais), Sub-Categoria 4.1 

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

15.3.2. Sobre as parcelas de terreno, não impendem quaisquer 

servidões ou restrições de utilidade pública. ----------------------- 

15.3.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

estábulo, é de referir que a mesma desrespeita o disposto nas alíneas 

b) e c) do n.º 2 do artigo 36.º43 do Regulamento do Plano Diretor 

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

                                                           
43 Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves ----------------- 

Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ------------------ 

2) Instalações agro-pecuárias - A edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para a criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local. ------ 
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15.4. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO --------------------------------------- 

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

o ano de 1999, com o Número de Registo de Exploração 4029140, 

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

de 20CN de ovinos de carne em regime extensivo, e equídeos, possuindo 

atualmente 18CN de ovinos e 1CN de equídeos. ------------------------  

15.4.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 8,20ha, 

contando adicionalmente com 13,00ha de baldio, sendo assim 15,22ha de 

pastagens permanentes e 0,47ha de vinha, e restante área de culturas 

forrageiras. -------------------------------------------------------  

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

2525403357002, com uma área total de 0,06ha, com área social 

equivalente, tendo as instalações área coberta de 200m2. ------------ 

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

10050,00€, respeitante 4621,98€ a subsídios de apoio à produção e o 

restante a vendas, realizada na Feira de Gado de Chaves e outras de 

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

15.4.5. Informa o requerente que esta exploração é fundamental para 

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

pelo próprio e esposa, dedicando-se 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. ------------------------------------------ 

15.4.6. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. -------------------------------------------------------- 

15.4.7. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para 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. -------------------------------------------------- 

15.4.8. O requerente apela ainda ao facto de Agrela ser uma zona de 

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

16. PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ----------------- 

16.2. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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; - 

                                                           

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



                                                                F. 131 

                                                                  _____________________ 
 

(ii) Dispondo de título válido de exploração ou de exercício, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

16.3. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

16.4. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

16.5. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

16.6. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

16.7. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

16.8. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre em linha de conta 

os vários usos e ocupações prevalecentes na envolvente da atividade 

em causa e das dinâmicas de povoamento que estão subjacentes à 

localidade. -------------------------------------------------------- 

16.9. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

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

16.10. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na 

análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que 

respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem 
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condicionadas à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de 

conceder prorrogação do prazo do regime excecional. ----------------- 

17. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
17.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
17.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

17.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

17.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 
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venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.20. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE PECUÁRIA NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO, COM CARÁCTER 

EXTRAORDINÁRIO, DO REGIME EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ECONÓMICAS (RERAE), DE ACORDO COM O EXPRESSO NA ALÍNEA A) DO N.º 4 DO 

ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO. REQUERENTE: 

ANTÓNIO AUGUSTO LOBO FRADE. MORADA: RUA DA IGREJA, N.º 3, MOREIRAS| 

MOREIRAS. 5400-643 CHAVES. PROCESSO N.º 879/15 | REQUERIMENTO N.º 

2081/15. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 19/DSC/2016. ------------------------ 

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 
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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 março44, decorreu, até ao 

dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização das 

Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria 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), 

                                                           
44 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos de 

regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do artigo 1.º, do DL n.º 165/2014. --------------   
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h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/201345, 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 em Amoinha Velha, Freguesia de Nogueira da Montanha, 

por dispor de título válido de exercício de atividade, sendo que a 

alteração ou ampliação das instalações apresenta situação de 

desconformidade com os instrumentos de gestão territorial vinculativos 

dos particulares. --------------------------------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

16.2.1. No que se refere aos elementos instrutórios apresentados 

pelo requerente, do pedido constam os seguintes: -------------------- 

a) Identificação do requerente – Cartão do Cidadão; -------------- 

b) Cópia do título de registo da exploração, emitido pela DRAP-N; 

c) Extratos da planta de ordenamento, à escala 1:10.000; --------- 

d) Extratos da planta de condicionantes, à escala 1:10.000; ------ 

e) Extratos da planta de localização, à escala 1:5.000; ---------- 

f) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitido em 02/05/2011, contendo a delimitação da área afeta à 

exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------------------------ 

g) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo 

IFAP, datado de 12/05/2015; ----------------------------------------- 

h) Cópia de faturas associadas à atividade pecuária, emitidas em 

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

i) Cópia de comprovativo de entrega de declaração de IRS relativa 

ao ano 2014; -------------------------------------------------------- 

j) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, 

a estimativa anual do volume de negócios e a fundamentação para a não 

deslocalização ou desativação da exploração pecuária. --------------- 

16.3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

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

16.3.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 47B do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

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

                                                           
45 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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2575203606006, situa-se em espaços da classe 1 (Espaços Urbanos e 

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

16.3.2. Sobre a parcela de terreno, não impendem quaisquer 

servidões ou restrições de utilidade pública. ----------------------- 

16.3.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma se encontra situada dentro do perímetro de 

construção do aglomerado urbano de Amoinha Velha e a uma distância 

inferior a 10 m das extremas da parcela de terreno, desrespeitando as 

alíneas a), b) e c) do n.º 2 do artigo 36.º46 do Regulamento do Plano 

Diretor Municipal. -------------------------------------------------- 

16.4. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ---------------------------------------  

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

o ano de 2011, com o Número de Registo de Exploração 3079809 enquadrada 

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

bovinos de carne em regime extensivo, atualmente com 8CN de bovinos. 

16.4.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 3,17ha, 

com 0,95ha de pastagens permanentes e 1,81ha de culturas forrageiras. 

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

2575203606006, com uma área total de 0,01ha, tendo as instalações a 

área coberta de 15mx5m. --------------------------------------------- 

16.4.4. Informa o requerente que esta exploração é fundamental para 

a sobrevivência do seu agregado familiar e no caso de fechar, ele e o 

seu agregado familiar (esposa e filho dependente) terão de sair da 

aldeia e procurar trabalho noutra região ou país, uma vez que vive 

exclusivamente desta atividade. -------------------------------------  

16.4.5. O trabalho assegurado pelo proprietário que se dedica 

exclusivamente à atividade agropecuária. Em períodos em que o trabalho 

é maior, por norma, recorre à contratação de trabalhadores externos. 

16.4.6. A exploração tem um volume de negócios próximo de 3.584,61€, 

respeitante aos subsídios de apoio à exploração (1.484,61€) e vendas 

(2.100,00€). O escoamento dos animais é facilitado e garantido pelos 

comerciantes locais e na Feira de Gado de Chaves e outras regionais 

                                                           
46 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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da mesma índole. Este rendimento complementa o que a esposa recebe 

(7.689,49€). ------------------------------------------------------- 

16.4.7. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. --------------------------------------------------------  

16.4.8. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente. ----------------------------------- 

16.4.9. O requerente apela ainda ao facto da aldeia de Amoinha Velha 

ser uma zona de montanha em grave risco de despovoamento. ---------- 

17. PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ----------------- 

17.2. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

17.3. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

17.4. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

17.5. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

17.6. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

17.7. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

17.8. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 
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superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre em linha de conta 

os vários usos e ocupações prevalecentes na envolvente da atividade 

em causa e das dinâmicas de povoamento que estão subjacentes à 

localidade. -------------------------------------------------------- 

17.9. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

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

17.10. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na 

análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que 

respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem 

condicionadas à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de 

conceder prorrogação do prazo do regime excecional. ----------------- 

18. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
18.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
18.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

18.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

18.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 
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DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

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

 

 

3.21. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE PECUÁRIA NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO, COM CARÁCTER 

EXTRAORDINÁRIO, DO REGIME EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ECONÓMICAS (RERAE), DE ACORDO COM O EXPRESSO NA ALÍNEA A) DO N.º 4 DO 

ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO. REQUERENTE: 

ANTÓNIO MANUEL DOS SANTOS AGUIEIRAS. MORADA: RUA 5 DE OUTUBRO, S/ N.º, 

TRAVANCAS |U.F. DE TRAVANCAS E RORIZ. 5400-798 CHAVES. PROCESSO N.º 

881/15 | REQUERIMENTO N.º 2084/15. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 20/DSC/2016. 

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 março47, decorreu, até ao 

dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização das 

Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria ser instruído com os elementos estabelecidos 

nas alíneas de a) a g) desse mesmo número. -------------------------- 

                                                           
47 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos de 

regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do artigo 1.º, do DL n.º 165/2014. --------------   
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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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

se, assim, como um pré-procedimento em todo o processo de regularização 

extraordinária, a submeter à entidade coordenadora. ----------------- 

2.10. O RERAE aplicado ao setor pecuário tem ainda enquadramento legal 

no Decreto-Lei n.º 81/201348, de 14 de junho e nas portarias 

regulamentares conexas ao Novo Regime das Atividades Pecuárias 

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

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

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

O requerimento apresentado consubstancia o pedido de emissão de 

certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal na regularização da atividade pecuária que o 

requerente possui na Rua 5 de Outubro, Lugar de Travancas, U.F. de 

Travancas e Roriz, por não dispor de título válido de exercício de 

atividade, apresentando situação de desconformidade com os 

instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares. --- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

17.2.1. No que se refere aos elementos instrutórios apresentados 

pelo requerente, do pedido constam os seguintes: -------------------- 

k) Identificação do requerente – cartão do cidadão; -------------- 

l) Cópia do título de exploração, emitido pela DRAPN; ------------ 

                                                           
48 NREAP ------------------------------------------------------------ 

Aprova o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP), vindo 

substituir o Decreto-Lei n.º 214/2008 e posteriores alterações que 

estabelecia o regime do exercício da atividade pecuária (REAP), nas 

explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamentos, bem como 

o regime a aplicar às atividades de gestão, por valorização ou 

eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações ou em 

unidades autónomas. ------------------------------------------------- 
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m) Extrato da planta de ordenamento, à escala 1:10.000; ---------- 

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

o) Extrato da planta de localização, à escala 1:5.000; ----------- 

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

q) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitido em 04/01/2013, contendo a delimitação da área afeta à 

exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------------------------ 

r) Cópia de documento de consulta, emitido através do Portal das 

Finanças, contendo o registo das faturas associadas à atividade 

pecuária, emitidas em 2014 e 2015; ---------------------------------- 

s) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo 

IFAP em 11/05/2015; ------------------------------------------------- 

t) Cópia de comprovativo de entrega de declaração de IRS, 

respeitante a 2014; ------------------------------------------------- 

u) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, 

a estimativa anual do volume de negócios e a fundamentação para a não 

deslocalização ou desativação da exploração pecuária. --------------- 

17.3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

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

17.3.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 22A do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

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

2685406933003, situa-se em espaços da classe 1 (Espaços Urbanos e 

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

17.3.2. Sobre a parcela de terreno, não impendem quaisquer 

servidões ou restrições de utilidade pública. ----------------------- 

17.3.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma se encontra situada dentro do perímetro de 

construção do aglomerado urbano de Travancas e a uma distância inferior 

a 10 m das extremas da parcela de terreno, desrespeitando as alíneas 

a), b) e c) do n.º 2 do artigo 36.º49 do Regulamento do Plano Diretor 

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

                                                           
49 Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves ----------------- 

Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ------------------ 

2) Instalações agro-pecuárias - A edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para a criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local. ------ 

b) A sua localização e implantação serão tais que garantem um 

afastamento mínimo de 200 m às linhas limites dos aglomerados - classe 

de espaços urbanos e urbanizáveis – e a quaisquer outras edificações 

existentes, licenciadas, ou previstas em projecto de ordenamento 

urbanístico ou operações de loteamento urbano plenamente eficazes, 

exceto em relação àquelas que se destinem exclusivamente a actividades 

agro-pecuárias. ---------------------------------------------------- 



                                                                F. 143 

                                                                  _____________________ 
 

17.4. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO  

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

o ano de 1998, com o Número de Registo de Exploração 3079769 enquadrada 

em termos de NREAP, numa Classe 2, com capacidade máxima de 37CN de 

bovinos de carne em regime extensivo. ------------------------------- 

17.4.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 31,81ha, 

com 3,96ha de pastagens permanentes, 24,10ha de culturas forrageiras 

e 1.35ha de culturas frutícolas. ------------------------------------ 

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

2685406933003, com uma área total de 0,10ha, tendo as instalações a 

área coberta de 11mx7m. --------------------------------------------- 

17.4.4. Informa o requerente que esta exploração é fundamental para 

a sua sobrevivência e no caso de fechar, ele terá de sair da aldeia e 

procurar trabalho noutra região ou país, uma vez que vive 

exclusivamente desta atividade. ------------------------------------- 

17.4.5. O trabalho assegurado pelo proprietário que se dedica 

exclusivamente à atividade agropecuária. Em períodos em que o trabalho 

é maior, por norma, recorre à contratação de 3 trabalhadores externos. 

17.4.6. A exploração tem um volume de negócios próximo de 

24.168,30€, respeitante aos subsídios de apoio à exploração 

(9.016,30€) e vendas (15.152,00€). O escoamento dos animais é 

facilitado e garantido pelos comerciantes locais e na Feira de Gado 

de Chaves e outras regionais da mesma índole. -----------------------  

17.4.7. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. -------------------------------------------------------- 

17.4.8. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente. ----------------------------------- 

17.4.9. O requerente apela ainda ao facto da aldeia de Travancas 

ser uma zona de montanha em grande risco de despovoamento. 

18. PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ----------------- 

18.2. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

18.3. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

                                                           

c) As parcelas onde se localizarem deverão possuir uma dimensão tal 

que a distância entre o perímetro exterior destas edificações e as 

extremas da mesma parcela nunca seja inferior a 10 m. ---------------   
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18.4. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

18.5. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

18.6. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

18.7. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

18.8. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre em linha de conta 

os vários usos e ocupações prevalecentes na envolvente da atividade 

em causa e das dinâmicas de povoamento que estão subjacentes à 

localidade. -------------------------------------------------------- 

18.9. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

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

18.10. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na 

análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que 

respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem 

condicionadas à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de 

conceder prorrogação do prazo do regime excecional. ----------------- 

19. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
19.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
19.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 
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alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

19.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

19.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 
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no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.22. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE PECUÁRIA NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO, COM CARÁCTER 

EXTRAORDINÁRIO, DO REGIME EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ECONÓMICAS (RERAE), DE ACORDO COM O EXPRESSO NA ALÍNEA A) DO N.º 4 DO 

ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO. REQUERENTE: 

DUARTE NUNO DOS SANTOS MARRACHO. MORADA: RUA PRINCIPAL, N.º 6, SOBREIRA 

| ÁGUAS FRIAS. 5400-605 CHAVES. PROCESSO N.º 882/15 | REQUERIMENTO N.º 

2085/15. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 21/DSC/2016. ------------------------ 

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 março50, decorreu, até ao 

dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização das 

                                                           
50 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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Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/201351, 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 no Lugar de Sobreira, Freguesia Águas Frias, por não 

dispor de título válido de exercício de atividade, apresentando 

situação de desconformidade com os instrumentos de gestão territorial 

vinculativos dos particulares. -------------------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

18.2.1. No que se refere aos elementos instrutórios apresentados 

pelo requerente, do pedido constam os seguintes: -------------------- 

a) Identificação do requerente – cartão do cidadão; -------------- 

b) Cópia do título de exploração, emitido pela DRAPN; ------------ 

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

d) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitido em 28/03/2014, contendo a delimitação da área afeta à 

exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------------------------ 

e) Cópia de documento do SNIRA, emitido em 22/08/2011, contendo o 

registo de entidades/detentores; ------------------------------------ 

f) Cópia de documento de consulta (HORFR025), contendo o registo de 

entidades/explorações; --------------------------------------------- 

g) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo 

IFAP em 22/12/2015; ------------------------------------------------ 

h) Cópia de comprovativo de entrega de declaração de IRS, 

respeitante a 2014; ------------------------------------------------- 

i) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, 

a estimativa anual do volume de negócios e a fundamentação para a não 

deslocalização ou desativação da exploração pecuária. --------------- 

18.3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

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

De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 34B do Plano Diretor 

Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, e 

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

2615319009005, 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). ----------------------------- 

18.3.1. Sobre a parcela de terreno, não impendem quaisquer 

servidões ou restrições de utilidade pública. ----------------------- 

18.3.2. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma se encontra a uma distância inferior a 100m, 

do aglomerado urbano de Assobreiras e a uma distância inferior a 10 m 

                                                           
51 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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de uma das extremas da parcela, desrespeitando as alíneas b) e c) do 

n.º 2 do artigo 36.º52 do Regulamento do Plano Diretor Municipal. --- 

18.4. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO --------------------------------------- 

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

o ano de 2011, com o Número de Registo de Exploração 5093249 enquadrada 

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

caprinos de carne em regime extensivo e equídeos. A exploração 

atualmente possui 3CN de caprinos. ---------------------------------- 

18.4.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 3,48ha, 

com 3,0ha de pastagens permanentes provenientes de área de baldio, 

0,48ha de culturas forrageiras. ------------------------------------- 

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

2615319009005, com uma área total de 0,42ha, sendo a área do estábulo 

11mx6m. ------------------------------------------------------------ 

18.4.4. Informa o requerente que esta exploração é fundamental para 

a sobrevivência do seu agregado familiar (próprio, pai e mãe) e no 

caso de fechar, eles terão de sair da aldeia e procurar trabalho noutra 

região ou país. ----------------------------------------------------- 

18.4.5. O trabalho assegurado pelo agregado familiar que se dedica 

exclusivamente à atividade agropecuária. Eventualmente, em períodos 

em que o trabalho é maior, recorre à contratação de trabalhadores 

externos. ---------------------------------------------------------- 

18.4.6. Segundo o requerente a exploração tem um volume de negócios 

próximo de 1.000,00€, sendo toda a produção destinada para 

autoconsumo. ------------------------------------------------------- 

18.4.7. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. -------------------------------------------------------- 

18.4.8. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente. ----------------------------------- 

                                                           
52 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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18.4.9. O requerente apela ainda ao facto da aldeia de Sobreira ser 

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

19. PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ----------------- 

19.2. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

19.3. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

19.4. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

19.5. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

19.6. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

19.7. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

19.8. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre em linha de conta 

os vários usos e ocupações prevalecentes na envolvente da atividade 

em causa e das dinâmicas de povoamento que estão subjacentes à 

localidade. -------------------------------------------------------- 

19.9. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 
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19.10. DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

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

19.11. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na 

análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que 

respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem 

condicionadas à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de 

conceder prorrogação do prazo do regime excecional. ----------------- 

20. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
20.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
20.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

20.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

20.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 
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3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.23. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE PECUÁRIA NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO, COM CARÁCTER 

EXTRAORDINÁRIO, DO REGIME EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

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

JOSÉ LUÍS JESUS VALENTE. MORADA: RUA 25 DE ABRIL, N.º 40, PARADELA | 

PARADELA DE MONFORTE. 5400-725 CHAVES. PROCESSO N.º 884/15 | 

REQUERIMENTO N.º 2087/15. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 22/DSC/2016. ------- 

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 março53, decorreu, até ao 

dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização das 

Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

                                                           
53 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 avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/201354, 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 no lugar de Fonte do Ouro, Freguesia de Paradela de 

Monforte, por não dispor de título válido de exercício de atividade, 

apresentando situação de desconformidade com os instrumentos de gestão 

territorial vinculativos dos particulares. -------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

19.2.1. No que se refere aos elementos instrutórios apresentados 

pelo requerente, do pedido constam os seguintes: -------------------- 

v) Identificação do requerente – cartão do cidadão; -------------- 

w) Cópia do título de exploração, emitido pela DRAPN; ------------ 

x) Extrato da planta de ordenamento, à escala 1:5.000; ----------- 

y) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitido em 22/02/2011, contendo a delimitação da área afeta à 

exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------------------------ 

z) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo 

IFAP em 22/02/2011; ------------------------------------------------- 

aa) Cópia de comprovativo de entrega de declaração de IRS, 

respeitante a 2014; ------------------------------------------------- 

bb) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, 

                                                           
54 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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e a fundamentação para a não deslocalização ou desativação da 

exploração pecuária. ------------------------------------------------ 

19.3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

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

19.3.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 35A do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

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

2665372875022, 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). ----------------------------- 

19.3.2. Sobre a parcela de terreno, não impendem quaisquer 

servidões ou restrições de utilidade pública. ----------------------- 

19.3.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma se encontra a uma distância inferior a 100m, 

do aglomerado urbano de Paradela de Monforte e a uma distância inferior 

a 10 m de uma das extremas da parcela de terreno, desrespeitando as 

alíneas b) e c) do n.º 2 do artigo 36.º55 do Regulamento do Plano 

Diretor Municipal. -------------------------------------------------- 

19.4. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO --------------------------------------- 

19.4.1. A exploração do requerente com o Número de Registo de 

Exploração 6046376 enquadrada em termos de NREAP, numa Classe 2, com 

capacidade máxima de 31,1CN de ovinos de carne em regime extensivo, 

apresenta atualmente 26,25CN de ovinos. ----------------------------- 

19.4.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 4,63ha, 

repartidos por pastagens permanentes e culturas temporárias. -------- 

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

2665372875022, com uma área total de 0,39ha, tendo as instalações a 

área coberta de 100m2. ---------------------------------------------- 

                                                           
55 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 cumprirão todos os condicionamentos 

legais aplicáveis a cada caso, tendo ainda de garantir quando outros 

parâmetros não estiverem legal ou regulamentarmente estabelecidos um 

afastamento mínimo de 200m e quando se trate de instalações de suínos 

e caprinos de 100m, nas restantes explorações, ás linhas limites dos 

aglomerados - classe de espaços urbanos e urbanizáveis - e a quaisquer 

outras edificações preexistentes, licenciadas, ou previstas em 

projectos de ordenamento urbano plenamente eficazes, excepto aquelas 

que se destinam exclusivamente a actividade agrícolas, agro-pecuárias 

ou florestais; ------------------------------------------------------ 

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



                                                                F. 6 

                                                                  _____________________ 
 

19.4.4. Informa o requerente que esta exploração é fundamental para 

a sobrevivência do seu agregado familiar sendo a sua única fonte de 

rendimentos. ------------------------------------------------------- 

19.4.5. O trabalho assegurado pelo proprietário que se dedica 

exclusivamente à atividade agropecuária, não recorrendo à contratação 

de trabalhadores externos. ------------------------------------------ 

19.4.6. A exploração tem um volume de negócios próximo de 

5.487,650€, respeitante aos subsídios de apoio à exploração. O 

requerente afirma que o escoamento dos animais é facilitado e garantido 

pelos comerciantes locais não apresentando contudo faturação dessas 

vendas. ------------------------------------------------------------ 

19.4.7. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente, bem como ao facto de não possuir 

espaço físico para implantação de um novo estábulo para atividade. -- 

20. PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ----------------- 

20.2. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

20.3. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

20.4. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

20.5. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

20.6. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

20.7. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 
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20.8. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre em linha de conta 

os vários usos e ocupações prevalecentes na envolvente da atividade 

em causa e das dinâmicas de povoamento que estão subjacentes à 

localidade. -------------------------------------------------------- 

20.9. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

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

20.10. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na 

análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que 

respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem 

condicionadas à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de 

conceder prorrogação do prazo do regime excecional. ----------------- 

21. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
21.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
21.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

21.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

21.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 
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(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4. Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

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. 
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ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.24. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE PECUÁRIA NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO, COM CARÁCTER 

EXTRAORDINÁRIO, DO REGIME EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ECONÓMICAS (RERAE), DE ACORDO COM O EXPRESSO NA ALÍNEA A) DO N.º 4 DO 

ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO. REQUERENTE: 

MARCO SAMUEL SILVEIRA RODRIGUES. MORADA: BECO DA EIRA, N.º1, 

VENTUZELOS | S. PEDRO DE AGOSTÉM. 5400-763 CHAVES. PROCESSO N.º 887/15 

| REQUERIMENTO N.º 2091/15. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 23/DSC/2016. ----- 

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 março56, decorreu, até ao 

dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização das 

Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 

                                                           
56 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos de 

regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do artigo 1.º, do DL n.º 165/2014. --------------   
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de regularização deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/201357, 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 no lugar do Carvalho, na localidade de Ventuzelos e 

freguesia de S. Pedro de Agostém, por dispor de título válido de 

exercício de atividade, sendo que a alteração ou ampliação apresenta 

situação de desconformidade com os instrumentos de gestão territorial 

vinculativos dos particulares. -------------------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

                                                           
57 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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20.2.1. O requerente apresenta seguintes documentos instrutórios do 

processo, designadamente: ------------------------------------------- 

j) Identificação do requerente – cartão do cidadão; -------------- 

k) Cópia do título de registo da exploração, emitido pela DRAPN; - 

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

m) Extrato da planta de localização, à escala 1:5.000; ----------- 

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

o) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitido em 23/12/2015, contendo a delimitação da área afeta à 

exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------------------------ 

p) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo 

IFAP em 13/04/2015; ------------------------------------------------- 

q) Cópia de documento de consulta (HORFR025), contendo os núcleos 

de produção e marcas de exploração associadas; ---------------------- 

r) Cópia de comprovativo de entrega de declaração de IRS, 

respeitante a 2014; ------------------------------------------------- 

s) Cópia de fatura associada à atividade, emitida em 2015; ------- 

t) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, 

a estimativa anual do volume de negócios e dos subsídios auferidos, 

bem como a fundamentação para a não deslocalização ou desativação da 

exploração pecuária. ------------------------------------------------ 

20.3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

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

20.3.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 47A do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

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

2435194414301, 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, inserindo-se parte da parcela 

numa área inundável por futuras albufeiras, devendo cumprir o disposto 

no artigo 69.º do regulamento do Plano Diretor Municipal. ----------- 

20.3.2. Sobre a parcela de terreno, impende uma restrição de 

utilidade pública - RAN. -------------------------------------------- 

20.3.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma se encontra a uma distância superior a 100m, 

do aglomerado urbano mais próximo - Arcossó e a uma distância inferior 

a 10 m das extremas da parcela, desrespeitando o disposto na alínea 

c) do n.º 2 do artigo 36.º58 do Regulamento do Plano Diretor Municipal. 

                                                           
58 Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves ----------------- 

Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ------------------ 

2) Instalações agro-pecuárias - A edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para a criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local. ------ 

b) A sua localização e implantação serão tais que garantem um 

afastamento mínimo de 200 m às linhas limites dos aglomerados - classe 

de espaços urbanos e urbanizáveis – e a quaisquer outras edificações 
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20.4. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO --------------------------------------- 

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

o ano de 2009, com o Número de Registo de Exploração 1054642, 

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

de 15CN de ovinos de carne em regime extensivo e equídeos. A exploração 

possui atualmente 7CN de espécie ovina. ----------------------------- 

20.4.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 4,08ha, 

com 0,92ha de pastagens permanentes, 0,12ha de vinha e a área restante 

de culturas forrageiras. -------------------------------------------- 

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

2515228620023, com uma área total de 0,14ha, tendo as instalações área 

coberta de 50m2. ---------------------------------------------------- 

20.4.4. A exploração tem um volume de negócio anual de 2.292,77€, 

respeitante aos subsídios à exploração e vendas. O escoamento dos 

animais é facilitado e garantido pelos comerciantes locais e na Feira 

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

20.4.5. Informa o requerente que esta exploração é fundamental para 

a sobrevivência do agregado familiar (próprio, avô e mãe) e que tem a 

seu encargo duas irmãs dependentes portadoras de deficiência. ------- 

20.4.6. O agregado familiar dedica-se exclusivamente à atividade 

agropecuária, não tendo outra fonte de rendimento. Eventualmente, em 

períodos em que o trabalho é maior, recorre à contratação de 

trabalhadores externos. ---------------------------------------------  

20.4.7. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. --------------------------------------------------------  

20.4.8. A deslocalização da exploração pecuária para outro local 

não é alternativa devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente. ----------------------------------- 

20.4.9. O requerente apela ainda ao facto da aldeia de Ventuzelos 

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

21. PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ----------------- 

21.2. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

21.3. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

                                                           

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 em causa. --------- 

21.4. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

21.5. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

21.6. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

21.7. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

21.8. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre em linha de conta 

os vários usos e ocupações prevalecentes na envolvente da atividade 

em causa e das dinâmicas de povoamento que estão subjacentes à 

localidade. -------------------------------------------------------- 

21.9. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

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

21.10. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na 

análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que 

respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem 

condicionadas à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de 

conceder prorrogação do prazo do regime excecional. ----------------- 

22. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
22.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
22.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 
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Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

22.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

22.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 
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submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.25. 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: 

ALBINO MATIAS ALVES EVANGELISTA. MORADA: RUA DA ESTRADA NOVA N.º 2 A. 

PROCESSO N.º 2/16 | REQUERIMENTO N.º 3/16. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

24/DSC/2016. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ------------------------------------------- 

A presente informação consubstancia o parecer relacionado com o pedido 

de certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal da regularização da atividade pecuária do processo 

acima identificado, formulado com base no regime excecional de 

regularização das atividades económicas (RERAE), de acordo com o 

expresso na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro. ----------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA -------------------------------- 

2.1. Em virtude da publicação do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 
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novembro, e da Portaria n.º 68/2015, de 9 de março59, decorreu, até ao 

dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização das 

Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

                                                           
59 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos de 

regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do artigo 1.º, do DL n.º 165/2014. --------------   
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2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

se, assim, como um pré-procedimento em todo o processo de regularização 

extraordinária, a submeter à entidade coordenadora. ----------------- 

2.10. O RERAE aplicado ao setor pecuário tem ainda enquadramento legal 

no Decreto-Lei n.º 81/201360, de 14 de junho e nas portarias 

regulamentares conexas ao Novo Regime das Atividades Pecuárias 

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

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

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

O requerimento apresentado consubstancia o pedido de emissão de 

certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal na regularização da atividade pecuária que o 

requerente possui na localidade de S. Julião de Montenegro, União das 

Freguesias das Eiras, S. Julião de Montenegro e Cela, por dispor de 

título válido de exercício de atividade, sendo que a alteração ou 

ampliação apresenta situação de desconformidade com os instrumentos 

de gestão territorial vinculativos dos particulares. ---------------- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

21.2.1. O requerente apresenta todos os documentos solicitados para 

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

a) Identificação do requerente – Cartão do Cidadão; ------------ 

b) Cópia do título de registo da exploração,emitido pela DRAP-N; 

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

d) Extrato da planta de localização, à escala 1:5.000; --------- 

e) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitido em 30/12/2015, contendo a delimitação da área afeta à 

exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------------------------ 

f) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo 

IFAP, datado de 30/12/2015; ----------------------------------------- 

g) Documento de controlo administrativo (HORFR015) do SNIRA, 

contendo o registo de entidades/detentores, o registo de 

explorações/estabelecimentos e os núcleos de exploração e as marcas 

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

h) Cópia de comprovativo de entrega de declaração de IRS, 

respeitante ao ano 2014; ------------------------------------------- 

i) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho 

e a fundamentação para a não deslocalização ou desativação da 

exploração pecuária. ------------------------------------------------ 

21.3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

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

21.3.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 47 B do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

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

2615274469011, em espaços da classe 1 (Espaços Urbanos e 

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

                                                           
60 NREAP ------------------------------------------------------------ 

Aprova o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP), vindo 

substituir o Decreto-Lei n.º 214/2008 e posteriores alterações que 

estabelecia o regime do exercício da atividade pecuária (REAP), nas 

explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamentos, bem como 

o regime a aplicar às atividades de gestão, por valorização ou 

eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações ou em 

unidades autónomas. ------------------------------------------------- 
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21.3.2. Sobre as parcelas de terreno, não impendem quaisquer 

servidões ou restrições de utilidade pública. ----------------------- 

21.3.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma se encontra situada dentro do perímetro de 

construção do aglomerado de São Julião de Montenegro e a uma distância 

inferior a 10 m das extremas da parcela de terreno, desrespeitando as 

alíneas a), b) e c) do n.º 2 do artigo artigo 36.º61 do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal. -------------------------------------------- 

21.4. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO --------------------------------------- 

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

o ano de 2005, com o Número de Registo de Exploração 3062614, 

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

de 18CN de bovinos para produção de leite em regime extensivo. ------ 

21.4.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 30,89ha.  

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

2615274469011, com uma área total de 0,11ha, área social de 0,1ha e 

instalações físicas com 350m2 de estábulo e 220m2 de área de armazém, 

silos e outros. ----------------------------------------------------- 

21.4.4. O trabalho na exploração é assegurado pelo detentor e conta 

adicionalmente com a ajuda do agregado familiar, que se dedicam 

exclusivamente à atividade agropecuária. ---------------------------- 

21.4.5. A exploração tem um volume de negócios de 21937,66€, 

respeitante à venda de leite. --------------------------------------- 

21.4.6. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. -------------------------------------------------------- 

21.4.7. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente. ----------------------------------- 

23.  PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ---------------- 

                                                           
61 Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves ----------------- 

Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ------------------ 

2) Instalações agro-pecuárias - A edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para a criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: 

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local. 

b) A sua localização e implantação serão tais que garantem um 

afastamento mínimo de 200 m às linhas limites dos aglomerados - classe 

de espaços urbanos e urbanizáveis – e a quaisquer outras edificações 

existentes, licenciadas, ou previstas em projecto de ordenamento 

urbanístico ou operações de loteamento urbano plenamente eficazes, 

exceto em relação àquelas que se destinem exclusivamente a actividades 

agro-pecuárias. ---------------------------------------------------- 

c) As parcelas onde se localizarem deverão possuir uma dimensão tal 

que a distância entre o perímetro exterior destas edificações e as 

extremas da mesma parcela nunca seja inferior a 10 m. ---------------    
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23.1. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

23.2. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

23.3. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

23.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

23.5. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

23.6. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

23.7. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre em linha de conta 

os vários usos e ocupações prevalecentes na envolvente da atividade 

em causa e das dinâmicas de povoamento que estão subjacentes à 

localidade. -------------------------------------------------------- 

23.8. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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 
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165/2014, de 5 de novembro, nomeadamente às entidades responsáveis 

pelo plano de ordenamento do território, servidões administrativas e 

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

23.9. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na análise 
dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que respeita ao 

eventual reconhecimento de interesse público das explorações que 

carecem de regularização, ainda que a eficácia das deliberações 

resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de conceder 

prorrogação do prazo do regime excecional. -------------------------- 

24. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
24.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
24.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

24.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

24.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 
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superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.26. 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: 

ANÍBAL DOS SANTOS TENREIRO. MORADA: RUA 28 DE SETEMBRO N.º 38 | ARGEMIL 

DA RAIA | TRAVANCAS. 5400-796 CHAVES. PROCESSO N.º 3/16 | REQUERIMENTO 

N.º 4/16. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 25/DSC/2016. ----------------------- 
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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 março62, decorreu, até ao 

dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização das 

Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam o processo nos seguintes âmbitos: --------------- 

                                                           
62 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos de 

regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do artigo 1.º, do DL n.º 165/2014. --------------   
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(i) No âmbito social (n.º de postos de trabalho já criados e 

eventuais estratégias a implementar para a criação ou qualificação de 

emprego direto local, relevância local, prémios, louvores e outros); 

(ii) No âmbito económico (valor de produção de bens e serviços da 

atividade económica desenvolvida na exploração pecuária; produtos 

produzidos; faturação associada à atividade pecuária dos últimos dois 

anos; impactos em atividades conexas, a montante ou a jusante). ----- 

2.8. Para o efeito, o requerimento deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/201363, 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 Argemil da Raia, territorialmente 

integrada na União das Freguesias de Travancas e Roriz, por dispor de 

título válido de exercício de atividade, apresentando situação de 

desconformidade com os instrumentos de gestão territorial vinculativos 

dos particulares. --------------------------------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

21.4.8. No que se refere aos elementos instrutórios apresentados 

pelo requerente, do pedido constam os seguintes: -------------------- 

a) Identificação do requerente – Cartão do Cidadão; ------------ 

b) Cópia do título de registo da exploração,emitido pela DRAP-N; 

c) Cópia de declaração de autorização de utilização de baldio, 

emitida pelo Presidente do Conselho Diretivo de Baldios, e, 

15/04/2015; -------------------------------------------------------- 

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

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

f) Extrato da planta de localização, à escala 1:5.000; --------- 

g) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitido em 05/03/2015, contendo a delimitação da área afeta à 

exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------------------------ 

h) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo 

IFAP, datado de 30/06/2014; ----------------------------------------- 

                                                           
63 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) Cópia de comprovativo de entrega de declaração de IRS, 

respeitante ao ano 2014; -------------------------------------------- 

j) Cópia de documento do SNIRA, emitido em 28/06/2011, contendo 

o registo de entidades/detentores, entidades associadas e as marcas 

de exploração e núcleos de exploração; ------------------------------ 

k) Caderneta predial rústica emitida pela Autoridade Tributária 

e Aduaneira – certidão de teor matricial; --------------------------- 

l) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, 

a estimativa anual do volume de negócios e a fundamentação para a não 

deslocalização ou desativação da exploração pecuária. --------------- 

21.5. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

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

De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 22A do Plano Diretor 

Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, e 

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

2705416225009, 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). ----------------------------- 

21.5.1. Sobre a parcela de terreno, não impendem quaisquer 

servidões ou restrições de utilidade pública. ----------------------- 

21.5.2. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma se encontra situada a uma distância superior 

a 100 m do perímetro de construção do aglomerado urbano de Argemil e 

a uma distância inferior a 10 m das extremas da parcela de terreno, 

desrespeitando a alínea c) do n.º 2 do artigo 36.º64 do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal. -------------------------------------------- 

21.6. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO --------------------------------------- 

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

o ano de 1998, com o Número de Registo de Exploração 3091179, 

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

                                                           
64 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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de 10CN de ovinos/caprinos de carne em regime extensivo, suínos e 

bovinos de carne. Atualmente possui 3CN de espécie ovina. ----------- 

21.6.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 5,68ha, 

com 0,74ha de pastagens permanentes e a área restante de culturas 

forrageiras. Possui ainda autorização para utilizar 4,9ha de baldio.  

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

2705418022001, com uma área total de 0,38ha e área social de 144m2. - 

21.6.4. O trabalho na exploração é assegurado pelo detentor que se 

dedica exclusivamente à atividade agropecuária. Eventualmente, em 

períodos em que o trabalho é maior, recorre à contratação de 

trabalhadores externos. Esta exploração é fundamental para a 

sobrevivência do agregado familiar do trabalhador, que não tem outra 

fonte de rendimento. ------------------------------------------------ 

21.6.5. A exploração tem um volume de negócios que ronda os 575,00€, 

respeitante a prestações de serviços agrícolas. Uma parte 

significativa da produção é para autoconsumo. ----------------------- 

21.6.6. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. -------------------------------------------------------- 

21.6.7. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente. ----------------------------------- 

21.6.8. O requerente apela ainda ao facto da aldeia de Argemil ser 

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

25.  PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ---------------- 

25.1. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

25.2. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

25.3. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

25.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

25.5. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 
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instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

25.6. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

25.7. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre em linha de conta 

os vários usos e ocupações prevalecentes na envolvente da atividade 

em causa e das dinâmicas de povoamento que estão subjacentes à 

localidade. -------------------------------------------------------- 

25.8. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

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

25.9. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na análise 
dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que respeita ao 

eventual reconhecimento de interesse público das explorações que 

carecem de regularização, ainda que a eficácia das deliberações 

resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de conceder 

prorrogação do prazo do regime excecional. -------------------------- 

26. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
26.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
26.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

26.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 
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26.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 
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5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.27. 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: 

FERNANDO GUERREIRO MARTINS. MORADA: ESTRADA DE CASTELÕES LT. 18 | 

CALVÃO | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CALVÃO E SOUTELINHO DA RAIA. 5400-

608 CHAVES. PROCESSO N.º 5/16 | REQUERIMENTO N.º 8/16. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 26/DSC/2016. --------------------------------- 

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 março65, decorreu, até ao 

dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização das 

Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia 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; 

                                                           
65 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos de 

regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do artigo 1.º, do DL n.º 165/2014. --------------   
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(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/201366, de 14 de junho e nas portarias 

regulamentares conexas ao Novo Regime das Atividades Pecuárias 

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

                                                           
66 NREAP ------------------------------------------------------------ 

Aprova o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP), vindo 

substituir o Decreto-Lei n.º 214/2008 e posteriores alterações que 

estabelecia o regime do exercício da atividade pecuária (REAP), nas 

explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamentos, bem como 

o regime a aplicar às atividades de gestão, por valorização ou 

eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações ou em 

unidades autónomas. ------------------------------------------------- 
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3. ANÁLISE DO PEDIDO ----------------------------------------------- 

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

O requerimento apresentado consubstancia o pedido de emissão de 

certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal na regularização da atividade pecuária que o 

requerente possui localidade de Calvão, territorialmente integrada na 

União das Freguesias de Calvão e Soutelinho da Raia, por não dispor 

de título válido de exercício de atividade, sendo que a alteração ou 

ampliação apresenta situação de desconformidade com os instrumentos 

de gestão territorial vinculativos dos particulares. ---------------- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

21.6.9. O requerente apresenta todos os documentos solicitados para 

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

l) Identificação do requerente: BI e NIF; ---------------------- 

m) Cópia do título de exploração; ------------------------------ 

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

o) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitido em 04/01/2016, contendo a delimitação da área afeta à 

exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------------------------ 

p) Cópia de documento emitido pela Autoridade Tributária e 

Aduaneira, respeitante à liquidação de IRS do ano 2014; ------------- 

q) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, 

a média anual do volume de negócios e a fundamentação para a não 

deslocalização ou desativação da exploração pecuária. --------------- 

21.7. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

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

21.7.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 34A do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

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

2485367136002, situa-se maioritariamente 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) e a 

parte restante em espaços da classe 1 (Espaços Urbanos e Urbanizáveis), 

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

21.7.2. Sobre as parcelas de terreno, não impendem quaisquer 

servidões ou restrições de utilidade pública. ----------------------- 

21.7.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

estábulo, situa-se dentro do perímetro de construção de  Calvão  e a 

uma distância  inferior a 10 m das extremas da parcela de  terreno é 

de referir que a mesma desrespeita o disposto nas alíneas a), b) e c) 

do n.º 2 do artigo 36.º67 do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

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

                                                           
67 Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves ----------------- 

Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ------------------ 

2) Instalações agro-pecuárias - A edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para a criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 
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21.8. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO --------------------------------------- 

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

o ano de 2007, com o Número de Registo de Exploração 1035654, 

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

de 24CN de ovinos para produção de carne e 1CN de equídeos. --------- 

21.8.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 11,29ha, 

com 2,8ha de pastagens permanentes e 1,36ha de culturas frutícolas.  

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

2485367136002, com uma área total de 0,01ha, área social de 0,04ha e 

área coberta de 96m2. ----------------------------------------------- 

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

13000,00€, respeitante aos subsídios de apoio à produção, e à venda, 

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

21.8.5. Informa o requerente que o trabalho é assegurado pelo 

próprio, que conta adicionalmente com a ajuda do agregado familiar, 

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

21.8.6. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. -------------------------------------------------------- 

21.8.7. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente, que tem dois dependentes menores a 

seu cargo. ---------------------------------------------------------- 

27.  PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ---------------- 

27.1. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

27.2. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

                                                           

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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27.3. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

27.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

27.5. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

27.6. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

27.7. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre 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. -------------------------------------------------------- 

27.8. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

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

27.9. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na análise 
dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que respeita ao 

eventual reconhecimento de interesse público das explorações que 

carecem de regularização, ainda que a eficácia das deliberações 

resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de conceder 

prorrogação do prazo do regime excecional. -------------------------- 

28. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
28.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
28.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 
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alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

28.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

28.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 
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no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.28. 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: 

DAVID DE JESUS DA COSTA. MORADA: RUA DE ESPANHA 102 | MAIROS. 5400-

640 CHAVES. PROCESSO N.º 6/16 | REQUERIMENTO N.º 9/16. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 27/DSC/2016. --------------------------------- 

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 março68, decorreu, até ao 

dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização das 

                                                           
68 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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Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/201369, 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 localidade e freguesia de Mairos, por não dispor de 

título válido de exercício de atividade, sendo que a alteração ou 

ampliação apresenta situação de desconformidade com os instrumentos 

de gestão territorial vinculativos dos particulares. ---------------- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

21.8.8. O requerente apresenta todos os documentos solicitados para 

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

a) Identificação do requerente – Cartão do Cidadão; ------------ 

b) Requerimento, dirigido ao Sr. Presidente da Câmara, com junção 

de novos elementos ao processo; ------------------------------------- 

c) Cópia do título de registo da exploração,emitido pela DRAP-N; 

d) Certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial de 

Chaves, contendo a descrição de prédio rústico; --------------------- 

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

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

g) Planta de implantação de armazém/estábulo, à escala 1:500; -- 

h) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitido em 07/12/2010, contendo a delimitação da área afeta à 

exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------------------------ 

i) Cópia de comprovativo de entrega de declaração de IRS, 

respeitante ao ano 2014; -------------------------------------------- 

j) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o regime de laboração e número 

de postos de trabalho, bem como a fundamentação para a não desativação 

ou deslocalização da atividade económica. --------------------------- 

21.9. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

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

21.9.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 22A do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

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

2665402457502, 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). ----------------------------- 

21.9.2. Sobre as parcelas de terreno, não impendem quaisquer 

restrições ou servidões de utilidade pública. ----------------------- 

21.9.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

estábulo, é de referir que a mesma se encontra a uma distância superior 

a 100m, do aglomerado urbano de Mairos e a uma distância inferior a 

                                                           
69 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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10 m das extremas da parcela, pelo que desrespeita o disposto nas 

alíneas b) e c) do n.º 2 do artigo 36.º70 do Regulamento do Plano 

Diretor Municipal (RPDM). ------------------------------------------- 

21.10. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ---------------------------------- 

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

o ano de 2007, com o Número de Registo de Exploração 5028773, 

enquadrada em termos de NREAP, numa exploração de Classe 2, com 

capacidade máxima de 21CN de ovinos/caprinos em produção extensiva de 

carne e 2CN de bovinos. --------------------------------------------- 

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

2665402457502, com uma área total de 0,25ha, com área social de 0,11ha 

e área de construção com aproximadamente de 125m2. ------------------ 

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

17458,28€, respeitante aos subsídios de apoio à produção, e à venda, 

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

21.10.4. Informa o requerente que o trabalho é assegurado pelo 

próprio, que conta adicionalmente com a ajuda do agregado familiar do 

trabalhador, que se dedicam exclusivamente à atividade agropecuária, 

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

21.10.5. 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. --------------------------------------------------------  

21.10.6. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente. ----------------------------------- 

29.  PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ---------------- 

29.1. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

                                                           
70 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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(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

29.2. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

29.3. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

29.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

29.5. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

29.6. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

29.7. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre 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. -------------------------------------------------------- 

29.8. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública. ------------------------------------ 
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29.9. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na análise 
dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que respeita ao 

eventual reconhecimento de interesse público das explorações que 

carecem de regularização, ainda que a eficácia das deliberações 

resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de conceder 

prorrogação do prazo do regime excecional. -------------------------- 

30. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
30.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
30.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

30.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

30.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 
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4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.29. 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: 

PEDRO MIGUEL DE MELO LOPES. MORADA: ESTRADA NACIONAL CASA N.º 18 | 

ÁGUAS FRIAS. 5400-601 CHAVES. PROCESSO N.º 7/16 | REQUERIMENTO N.º 

10/16. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 28/DSC/2016. -------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------- 
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1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ------------------------------------------- 

A presente informação consubstancia o parecer relacionado com o pedido 

de certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal da regularização da atividade pecuária do processo 

acima identificado, formulado com base no regime excecional de 

regularização das atividades económicas (RERAE), de acordo com o 

expresso na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro. ----------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA -------------------------------- 

2.1. Em virtude da publicação do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, e da Portaria n.º 68/2015, de 9 de março71, decorreu, até ao 

dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização das 

Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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); 

                                                           
71 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos de 

regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do artigo 1.º, do DL n.º 165/2014. --------------   
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(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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

se, assim, como um pré-procedimento em todo o processo de regularização 

extraordinária, a submeter à entidade coordenadora. ----------------- 

2.10. O RERAE aplicado ao setor pecuário tem ainda enquadramento legal 

no Decreto-Lei n.º 81/201372, de 14 de junho e nas portarias 

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 no lugar de Candal e Couço, Freguesia do Águas Frias, 

por dispor de título válido de exercício de atividade, sendo que a 

alteração ou ampliação apresenta situação de desconformidade com os 

instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares. --- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

21.10.7. O requerente apresenta todos os documentos solicitados para 

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

a) Identificação do requerente – Cartão do Cidadão; ------------ 

b) Requerimento, dirigido ao Sr. Presidente da Câmara, com junção 

de novos elementos ao processo; ------------------------------------- 

c) Cópia do título de registo da exploração, emitido pela DRAP-

N; ----------------------------------------------------------------- 

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

e) Extrato da planta de localização, à escala 1:5.000; --------- 

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

g) Planta de implantação de armazém/estábulo, à escala 1:500; -- 

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

i) Plantas de apresentação de armazém/estábulo; ---------------- 

j) Dois documentos ortofotográficos do Sistema de Identificação 

Parcelar (SIP), emitidos em 15/12/2010, contendo a delimitação da área 

das parcelas afetas à exploração agrícola, à escala 1:2.000; -------- 

k) Certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial de 

Chaves, contendo a descrição de prédio rústico; --------------------- 
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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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l) Cópia de comprovativo de entrega de declaração de IRS, 

respeitante ao ano 2014; -------------------------------------------- 

m) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o regime de laboração e número 

de postos de trabalho, bem como a fundamentação para a não desativação 

ou deslocalização da atividade económica. --------------------------- 

21.11. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL EM VIGOR ------------------------------------------------  

21.11.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 35 A do Plano 

Diretor Municipal, a parcelas de terrenos A e B, apresentadas pelo 

requerente, e identificadas no sistema de identificação parcelar 

(SIP), com os n.os 2645333213001 e 2645331842200, situam-se: A parcela 

A em espaços da classe 1 (Espaços Urbanos e Urbanizáveis), na Categoria 

1.3 (Outros Aglomerados) e a parcela B 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. --- 

21.11.2. Sobre as parcelas de terreno, não impendem quaisquer 

servidões ou restrições de utilidade pública. ----------------------- 

21.11.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

situada na parcela A é de referir que a mesma se encontra situada 

dentro do perímetro de construção do aglomerado de Águas Frias e a uma 

distância inferior a 10 m das extremas da parcela de terreno, 

desrespeitando as alíneas a), b) e c) do n.º 2 do artigo 36.º73 do 

regulamento do Plano Diretor Municipal. ----------------------------- 

21.11.4. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

situada na parcela B, é de referir que a mesma se encontra situada a 

mais de 100 m do dentro do perímetro de construção do aglomerado de 

Águas Frias e a uma distância inferior a 10 m das extremas da parcela 

de terreno, desrespeitando as alíneas b) e c) do n.º 2 do artigo 36.º 

do regulamento do Plano Diretor Municipal. -------------------------- 

21.12. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ---------------------------------- 
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Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ------------------ 

2) Instalações agro-pecuárias - A edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para a criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local. ------ 

b) A sua localização e implantação serão tais que garantem um 

afastamento mínimo de 200 m às linhas limites dos aglomerados - classe 

de espaços urbanos e urbanizáveis – e a quaisquer outras edificações 

existentes, licenciadas, ou previstas em projecto de ordenamento 

urbanístico ou operações de loteamento urbano plenamente eficazes, 

exceto em relação àquelas que se destinem exclusivamente a actividades 

agro-pecuárias. ---------------------------------------------------- 

c) As parcelas onde se localizarem deverão possuir uma dimensão tal 

que a distância entre o perímetro exterior destas edificações e as 

extremas da mesma parcela nunca seja inferior a 10 m. ---------------    
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21.12.1. A exploração do requerente encontra-se em exercício à mais 

de 20 anos, com o Número de Registo de Exploração 2048194, enquadrada 

em termos de NREAP, numa Classe 2, com capacidade máxima de 15CN de 

ovinos para produção de carne, 2CN de bovinos de carne e 1CN de 

equídeos. ---------------------------------------------------------- 

21.12.2. As instalações são localizadas nas parcelas com os n.os 

2645333213001 e 2645331842200, com uma área total de 0,15ha e 0,32ha, 

tendo as instalações a área coberta 126m2 e 112m2, respetivamente. --- 

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

7276,00€, respeitante aos subsídios de apoio à produção, e à venda, 

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

21.12.4. 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. -------------------------------- 

21.12.5. 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. -------------------------------------------------------- 

21.12.6. 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, com um filho dependente. ------------------------- 

31.  PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ---------------- 

31.1. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

31.2. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

31.3. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

31.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

31.5. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 
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ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

31.6. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

31.7. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre 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. -------------------------------------------------------- 

31.8. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

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

31.9. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na análise 
dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que respeita ao 

eventual reconhecimento de interesse público das explorações que 

carecem de regularização, ainda que a eficácia das deliberações 

resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de conceder 

prorrogação do prazo do regime excecional. -------------------------- 

32. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
32.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
32.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

32.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 
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ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

32.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 
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ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.30. 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: 

JOSÉ GOMES BRÁS TENREIRO. MORADA: RUA DO OUTEIRO DE MÓ N.º 31 | AGRELA 

| ERVEDEDO. 5400-627CHAVES. PROCESSO N.º 8/16 | REQUERIMENTO N.º 

11/16. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 29/DSC/2016. -------------------------- 

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 março74, decorreu, até ao 

dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização das 

Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia 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; 

                                                           
74 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos de 

regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do artigo 1.º, do DL n.º 165/2014. --------------   
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(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/201375, de 14 de junho e nas portarias 

regulamentares conexas ao Novo Regime das Atividades Pecuárias 

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

                                                           
75 NREAP ------------------------------------------------------------ 

Aprova o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP), vindo 

substituir o Decreto-Lei n.º 214/2008 e posteriores alterações que 

estabelecia o regime do exercício da atividade pecuária (REAP), nas 

explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamentos, bem como 

o regime a aplicar às atividades de gestão, por valorização ou 

eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações ou em 

unidades autónomas. ------------------------------------------------- 
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3. ANÁLISE DO PEDIDO ----------------------------------------------- 

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

O requerimento apresentado consubstancia o pedido de emissão de 

certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal na regularização da atividade pecuária que o 

requerente possui na localidade de Agrela, Freguesia de Ervededo, por 

dispor de título válido de exercício de atividade, apresentando 

situação de desconformidade com os instrumentos de gestão territorial 

vinculativos dos particulares. -------------------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

21.12.7. No que se refere aos elementos instrutórios apresentados 

pelo requerente, do pedido constam os seguintes: -------------------- 

a) Identificação do requerente – Cartão do Cidadão; ------------ 

b) Cópia do título de registo da exploração,emitido pela DRAP-N; 

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

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

e) Extrato da planta de localização, à escala 1:5.000; --------- 

f) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitido em 29/12/2015, contendo a delimitação da área afeta à 

exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------------------------ 

g) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo 

IFAP, datado de 29/12/2015; ----------------------------------------- 

h) Documento emitido pelo IFAP, em 04/01/2016, contendo 

identificação do beneficiário --------------------------------------- 

i) Cópia da caderneta predial rústica – Certidão de teor 

matricial; --------------------------------------------------------- 

j) Cópia de comprovativo de entrega de declaração de IRA, 

respeitante ao ano 2014 --------------------------------------------- 

k) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, 

a média do volume anual de negócios e a fundamentação para a não 

deslocalização ou desativação da exploração pecuária. --------------- 

21.13. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL EM VIGOR ------------------------------------------------ 

De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 21A do Plano Diretor 

Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, e 

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

2525405716001, situa-se em espaços da classe 1 (Espaços Urbanos e 

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

21.13.1. Sobre a parcela de terreno, não impendem quaisquer 

servidões ou restrições de utilidade pública. ----------------------- 

21.13.2. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma se encontra situada dentro do perímetro de 

construção do aglomerado urbano de Agrela e a uma distância inferior 

a 10 m das extremas da parcela de terreno, desrespeitando as alíneas 

a), b) e c) do n.º 2 do artigo 36.º76 do Regulamento do Plano Diretor 

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

                                                           
76 Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves ----------------- 

Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ------------------ 

2) Instalações agro-pecuárias - A edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para a criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 
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21.14. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ----------------------------------  

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

o ano de 1999, com o Número de Registo de Exploração 6023713, 

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

de 15CN de ovinos/caprinos de carne e equídeos, possuindo atualmente 

7,5 CN de espécie caprina. ------------------------------------------ 

21.14.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 5,36ha, 

com 2,34ha de pastagens permanentes, 2,4ha de culturas forrageiras e 

0,51 de vinha e hortícolas para autoconsumo. O produtor tem ainda 

autorização para utilizar 13ha de baldio para pastoreio das cabras. - 

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

2525405716001, com uma área total de 0,08ha e área coberta de 15mx12m. 

21.14.4. O trabalho na exploração é assegurado pelo detentor e conta 

adicionalmente com a ajuda do agregado familiar (o próprio e esposa) 

que se dedicam exclusivamente à atividade agropecuária. ------------- 

21.14.5. A exploração tem um volume de negócios de 6680,78€, 

respeitante aos subsídios de apoio à exploração. -------------------- 

21.14.6. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. -------------------------------------------------------- 

21.14.7. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente. ----------------------------------- 

21.14.8. O requerente apela ainda ao facto da aldeia de Agrela ser 

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

33.  PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ---------------- 

33.1. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

33.2. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

                                                           

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local. ------ 

b) A sua localização e implantação serão tais que garantem um 

afastamento mínimo de 200 m às linhas limites dos aglomerados - classe 

de espaços urbanos e urbanizáveis – e a quaisquer outras edificações 

existentes, licenciadas, ou previstas em projecto de ordenamento 

urbanístico ou operações de loteamento urbano plenamente eficazes, 

exceto em relação àquelas que se destinem exclusivamente a actividades 

agro-pecuárias. ---------------------------------------------------- 

c) As parcelas onde se localizarem deverão possuir uma dimensão tal 

que a distância entre o perímetro exterior destas edificações e as 

extremas da mesma parcela nunca seja inferior a 10 m. ---------------    
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a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

33.3. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

33.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

33.5. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

33.6. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

33.7. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre 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. -------------------------------------------------------- 

33.8. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

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

33.9. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na análise 
dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que respeita ao 

eventual reconhecimento de interesse público das explorações que 

carecem de regularização, ainda que a eficácia das deliberações 

resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de conceder 

prorrogação do prazo do regime excecional. -------------------------- 

34. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
34.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
34.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 



                                                                F. 52 

                                                                  _____________________ 
 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

34.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

34.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 
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5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.31. 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: 

ALCINO CAMPILHO MOURÃO. MORADA: ESTRADA MUNICIPAL N.º 17 | PASTORIA | 

REDONDELO. 5400-728 CHAVES. PROCESSO N.º11/16 | REQUERIMENTO N.º 

14/16. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 30/DSC/2016. -------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ------------------------------------------- 

A presente informação consubstancia o parecer relacionado com o pedido 

de certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal da regularização da atividade pecuária do processo 

acima identificado, formulado com base no regime excecional de 

regularização das atividades económicas (RERAE), de acordo com o 

expresso na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro. ----------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA -------------------------------- 

2.1. Em virtude da publicação do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 
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novembro, e da Portaria n.º 68/2015, de 9 de março77, decorreu, até ao 

dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização das 

Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

                                                           
77 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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2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/201378, 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 Pastoria, Freguesia de Redondelo, 

por dispor de título válido de exercício de atividade, apresentando 

situação de desconformidade com os instrumentos de gestão territorial 

vinculativos dos particulares. -------------------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

21.14.9. No que se refere aos elementos instrutórios apresentados 

pelo requerente, do pedido constam os seguintes: -------------------- 

a) Identificação do requerente – Cartão do cidadão; ------------ 

b) Cópia do título de exploração; ------------------------------ 

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

d) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitido em 04/01/2016, contendo a delimitação da área afeta à 

exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------------------------ 

e) Cópias de faturas emitidas no ano 2015, respeitantes à 

atividade pecuária; ------------------------------------------------- 

f) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, 

a média anual do volume de negócios e a fundamentação para a não 

deslocalização ou desativação da exploração pecuária. --------------- 

21.15. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL EM VIGOR ------------------------------------------------ 

De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 34A do Plano Diretor 

Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, e 

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

2475306035002, situa-se em espaços da classe 1 (Espaços Urbanos e 

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

21.15.1. Sobre a parcela de terreno, não impendem quaisquer 

servidões ou restrições de utilidade pública. ----------------------- 

21.15.2. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma se encontra situada dentro do perímetro de 

construção do aglomerado urbano de Pastoria e a uma distância inferior 

a 10 m das extremas da parcela de terreno, desrespeitando as alíneas 

                                                           
78 NREAP ------------------------------------------------------------ 

Aprova o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP), vindo 

substituir o Decreto-Lei n.º 214/2008 e posteriores alterações que 

estabelecia o regime do exercício da atividade pecuária (REAP), nas 

explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamentos, bem como 

o regime a aplicar às atividades de gestão, por valorização ou 

eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações ou em 

unidades autónomas. ------------------------------------------------- 
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a), b) e c) do n.º 2 do artigo 36.º79 do Regulamento do Plano Diretor 

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

21.16. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ---------------------------------- 

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

o ano de 1999, com o Número de Registo de Exploração 6023713, 

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

de 31,45CN de ovinos de carne e 1 CN de equídeos, possuindo atualmente 

7,5 CN de espécie caprina. ------------------------------------------ 

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

24753060350032, com uma área total de 0,02ha e área coberta de 200m2. 

21.16.3. O trabalho na exploração é assegurado pelo detentor e conta 

adicionalmente com a ajuda do agregado familiar (4 pessoas) que se 

dedicam exclusivamente à atividade agropecuária. -------------------- 

21.16.4. A exploração tem um volume de negócios de 4040,00€, 

respeitante a vendas e aproximadamente 9000,00€ referentes aos 

subsídios de apoio à exploração. ------------------------------------ 

21.16.5. 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. -------------------------------------------------------- 

21.16.6. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente, que não possui capacidade financeira 

para a aquisição de terreno e construção de novas instalações. ------ 

35.  PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ---------------- 

35.1. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem de título de exploração ou de exercício válido face 
às condições atuais da atividade, designadamente por motivo de 
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Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ------------------ 

2) Instalações agro-pecuárias - A edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para a criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local. ------ 

b) A sua localização e implantação serão tais que garantem um 

afastamento mínimo de 200 m às linhas limites dos aglomerados - classe 

de espaços urbanos e urbanizáveis – e a quaisquer outras edificações 

existentes, licenciadas, ou previstas em projecto de ordenamento 

urbanístico ou operações de loteamento urbano plenamente eficazes, 

exceto em relação àquelas que se destinem exclusivamente a actividades 

agro-pecuárias. ---------------------------------------------------- 

c) As parcelas onde se localizarem deverão possuir uma dimensão tal 

que a distância entre o perímetro exterior destas edificações e as 

extremas da mesma parcela nunca seja inferior a 10 m. ---------------    
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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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

35.2. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

35.3. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

35.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

35.5. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

35.6. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

35.7. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre 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. -------------------------------------------------------- 

35.8. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

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

35.9. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na análise 
dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que respeita ao 

eventual reconhecimento de interesse público das explorações que 
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carecem de regularização, ainda que a eficácia das deliberações 

resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de conceder 

prorrogação do prazo do regime excecional. -------------------------- 

36. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
36.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
36.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

36.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

36.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 
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deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2015 ------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.32. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE PECUÁRIA NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO, COM CARÁCTER 

EXTRAORDINÁRIO, DO REGIME EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ECONÓMICAS (RERAE), DE ACORDO COM O EXPRESSO NA ALÍNEA A) DO N.º 4 DO 

ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO. REQUERENTE: 

MARIA ALICE DO SOUTO TEIXEIRA. MORADA: RUA DO SOL N.º 10 | ASSUREIRAS 

DE BAIXO | ÁGUAS FRIAS. 5400-602 CHAVES. PROCESSO N.º12/16 | 

REQUERIMENTO N.º 15/16. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 31/DSC/2016. --------- 

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 
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acima identificado, formulado com base no regime excecional de 

regularização das atividades económicas (RERAE), de acordo com o 

expresso na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro. ----------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA -------------------------------- 

2.1. Em virtude da publicação do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, e da Portaria n.º 68/2015, de 9 de março80, decorreu, até ao 

dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização das 

Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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). ----- 

                                                           
80 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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2.8. Para o efeito, o requerimento deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/201381, 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 Assureiras de Baixo, 

territorialmente integrada na Freguesia de Águas Frias, por dispor de 

título válido de exercício de atividade, apresentando situação de 

desconformidade com os instrumentos de gestão territorial vinculativos 

dos particulares. --------------------------------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

21.16.7. No que se refere aos elementos instrutórios apresentados 

pelo requerente, do pedido constam os seguintes: -------------------- 

a) Identificação da requerente – Cartão do Cidadão; ------------ 

b) Cópia do título de registo da exploração,emitido pela DRAP-N; 

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

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

e) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitido em 28/12/2015, contendo a delimitação da área afeta à 

exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------------------------ 

f) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo 

IFAP, datado de 28/12/2015; ----------------------------------------- 

g) Documento de controlo administrativo (HORFR015) do SNIRA, 

contendo os núcleos de exploração e as marcas de exploração associadas; 

h) Cópia de comprovativo de entrega de declarações de IRS, 

respeitantes aos anos 2013 e 2014; ---------------------------------- 

i) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho 

e a fundamentação para a não deslocalização ou desativação da 

exploração pecuária. ------------------------------------------------ 

21.17. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL EM VIGOR ------------------------------------------------ 

                                                           
81 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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21.17.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 34B do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

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

2615323176009, 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). ----------------------------- 

21.17.2. Sobre a parcela de terreno, não impendem quaisquer 

servidões ou restrições de utilidade pública. ----------------------- 

21.17.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma se encontra situada situada a uma distância 

superior a 100 m do perímetro de construção do aglomerado urbano de 

Assureiras de Baixo e a uma distância inferior a 10 m das extremas da 

parcela de  terreno, desrespeitando as alíneas b) e c) do n.º 2 do 

artigo 36.º82 do Regulamento do Plano Diretor Municipal. ------------ 

21.18. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ---------------------------------- 

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

o ano de 2000, com o Número de Registo de Exploração 3100299, 

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

de 10CN de bovinos, ovinos/caprinos de carne e de equídeos, possuindo 

atualmente 5,4CN de espécie ovina. ----------------------------------  

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

24753060350032, com uma área total de 0,02ha e área coberta de 200m2. 

21.18.3. O trabalho na exploração é assegurado pela detentora que 

conta adicionalmente com a ajuda do marido. ------------------------- 

21.18.4. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. -------------------------------------------------------- 

21.18.5. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para a requerente, que não possui capacidade financeira 

para a aquisição de terreno e construção de novas instalações. ------ 

                                                           
82 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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37.  PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ---------------- 

37.1. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

37.2. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

37.3. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

37.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

37.5. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

37.6. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

37.7. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre 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. -------------------------------------------------------- 

37.8. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes pronúncia nos termos 

previstos nos regimes legais setoriais aplicáveis à atividade, 
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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, servidões administrativas e 

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

37.9. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na análise 
dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que respeita ao 

eventual reconhecimento de interesse público das explorações que 

carecem de regularização, ainda que a eficácia das deliberações 

resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de conceder 

prorrogação do prazo do regime excecional. -------------------------- 

38. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
38.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
38.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

38.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

38.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 
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decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.33. 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: 

URBINO DAS NEVES DOS ANJOS. MORADA: RUA DO CONCELHO, N.º10 | S. 

VICENTE. 5400-773 CHAVES. PROCESSO N.º 15/16 | REQUERIMENTO N.º 23/16.  
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INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 32/DSC/2016. --------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ------------------------------------------- 

A presente informação consubstancia o parecer relacionado com o pedido 

de certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal da regularização da atividade pecuária do processo 

acima identificado, formulado com base no regime excecional de 

regularização das atividades económicas (RERAE), de acordo com o 

expresso na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro. ----------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA -------------------------------- 

2.1. Em virtude da publicação do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, e da Portaria n.º 68/2015, de 9 de março83, decorreu, até ao 

dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização das 

Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam o processo nos seguintes âmbitos: --------------- 

                                                           
83 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos de 

regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do artigo 1.º, do DL n.º 165/2014. --------------   



                                                                F. 67 

                                                                  _____________________ 
 

(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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

se, assim, como um pré-procedimento em todo o processo de regularização 

extraordinária, a submeter à entidade coordenadora. ----------------- 

2.10. O RERAE aplicado ao setor pecuário tem ainda enquadramento legal 

no Decreto-Lei n.º 81/201384, de 14 de junho e nas portarias 

regulamentares conexas ao Novo Regime das Atividades Pecuárias 

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

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

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

O requerimento apresentado consubstancia o pedido de emissão de 

certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal na regularização da atividade pecuária que o 

requerente possui na localidade de S. Vicente, freguesia de S. Vicente 

por dispor de título válido de exercício de atividade, sendo que a 

alteração ou ampliação apresenta situação de desconformidade com os 

instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares. --- 

3.2. INSTRUÇÃO -------------------------------------------------------  

21.18.6. O requerente apresenta seguintes documentos instrutórios do 

processo, designadamente: ------------------------------------------- 

a) Identificação do requerente – Cartão do Cidadão; -------------- 

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

c) Extrato de planta de localização, à escala 1:5.000; ----------- 

d) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitido em 30/12/2015, contendo a delimitação da área afeta à 

exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------------------------ 

e) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo 

IFAP, datado de 30/12/2015; ----------------------------------------- 

f) Cópia de comprovativo de entrega de declaração de IRS, 

respeitante ao ano 2014; -------------------------------------------- 

g) Cópia de certidão permanente do prédio rústico, através do 

registo predial online; --------------------------------------------- 

h) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho 

                                                           
84 NREAP ------------------------------------------------------------ 

Aprova o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP), vindo 

substituir o Decreto-Lei n.º 214/2008 e posteriores alterações que 

estabelecia o regime do exercício da atividade pecuária (REAP), nas 

explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamentos, bem como 

o regime a aplicar às atividades de gestão, por valorização ou 

eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações ou em 

unidades autónomas. ------------------------------------------------- 
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e a fundamentação para a não deslocalização ou desativação da 

exploração pecuária. ------------------------------------------------ 

21.19. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL EM VIGOR ------------------------------------------------ 

21.19.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 22B do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

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

2725437470006, situa-se em espaços da classe 4 (Espaços Agrícolas e 

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

maioritariamente na Sub-Categoria 4.3.A (Espaços Agro-Florestais 

Comuns) e a parte restante na Sub-Categoria 4.3.B (Espaços Agro-

Florestais Condicionados - REN) ------------------------------------- 

21.19.2. Sobre a parcela de terreno, impende uma restrição de 

utilidade pública - Reserva Ecológica Nacional. --------------------- 

21.19.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma se encontra a uma distância inferior a 100m, 

do aglomerado urbano de S. Vicente e a uma distância inferior a 10 m 

da parcela de terreno, desrespeitando o disposto nas alíneas a), b) e 

c) do n.º 2 do artigo 36.º85 do Regulamento do Plano Diretor Municipal. 

21.20. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ---------------------------------- 

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

o ano de 1998, com o Número de Registo de Exploração 2078932, 

enquadrada em termos de NREAP, numa Classe 2, de bovinos de carne em 

regime extensivo. A exploração possui atualmente 17CN de espécie 

bovina. ------------------------------------------------------------  

21.20.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 11,88ha, 

repartida por pastagens permanentes, culturas frutícolas, culturas 

temporárias, entre outas. ------------------------------------------- 

                                                           
85 Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves ----------------- 

Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ------------------ 

2) Instalações agro-pecuárias - A edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para a criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local. ------ 

b) A sua localização e implantação cumprirão todos os condicionamentos 

legais aplicáveis a cada caso, tendo ainda de garantir quando outros 

parâmetros não estiverem legal ou regulamentarmente estabelecidos, um 

afastamento mínimo de 200m e quando se trate de instalações de suínos 

e caprinos de 100m, nas restantes explorações, ás linhas limites dos 

aglomerados - classe de espaços urbanos e urbanizáveis - e a quaisquer 

outras edificações preexistentes, licenciadas, ou previstas em 

projectos de ordenamento urbano plenamente eficazes, excepto aquelas 

que se destinam exclusivamente a actividade agrícolas, agro-pecuárias 

ou florestais; ------------------------------------------------------ 

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

2725437470006, com uma área total de 0,20ha, tendo as instalações área 

coberta de 350m2. --------------------------------------------------- 

21.20.4. A exploração tem um volume de negócio anual de 6.867,07€, 

respeitante aos subsídios à exploração e vendas. Uma parte da produção 

é destinada ao autoconsumo. ----------------------------------------- 

21.20.5. Informa o requerente que esta exploração não dá para criar 

postos de trabalho, para além do tempo que ocupa ao proprietário e ao 

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

21.20.6. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. -------------------------------------------------------- 

21.20.7. Segundo o requerente a desativação desta exploração 

acarreta uma redução do rendimento familiar mas são imprevisíveis os 

custos sociais desta situação. -------------------------------------- 

39.  PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ---------------- 

39.1. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

39.2. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

39.3. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

39.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

39.5. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

39.6. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 



                                                                F. 70 

                                                                  _____________________ 
 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

39.7. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre 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. -------------------------------------------------------- 

39.8. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

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

39.9. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na análise 
dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que respeita ao 

eventual reconhecimento de interesse público das explorações que 

carecem de regularização, ainda que a eficácia das deliberações 

resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de conceder 

prorrogação do prazo do regime excecional. -------------------------- 

40. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
40.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
40.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

40.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

40.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 
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As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
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regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.34. 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: 

CELESTE CRUZ. MORADA: RUA DO OUTEIRO, N.º 36, ARGEMIL DA RAIA | UNIÃO 

DAS FREGUESIAS. DE TRAVANCAS E RORIZ, 5400-798 CHAVES. PROCESSO N.º 

16/16 | REQUERIMENTO N.º 24/16. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 33/DSC/2016.-- 

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 março86, decorreu, até ao 

dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização das 

Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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, 

                                                           
86 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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servidão administrativa ou restrição de utilidade pública, o pedido 

de regularização deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/201387, de 14 de junho e nas portarias 

regulamentares conexas ao Novo Regime das Atividades Pecuárias 

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

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

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

O requerimento apresentado consubstancia o pedido de emissão de 

certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal na regularização da atividade pecuária que a 

requerente possui no Lugar de Poulinhas, Argemil da Raia, União das 

Freguesias de Travancas e Roriz, por dispor de título válido de 

exercício de atividade, apresentando situação de desconformidade com 

os instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares. 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

                                                           
87 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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No que se refere aos elementos instrutórios apresentados pela 

requerente, do pedido constam os seguintes: ------------------------- 

a) Identificação da requerente – Cartão do Cidadão; -------------- 

b) Cópia do título de registo da exploração, emitido pela DRAP-N; 

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

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

e) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitido em 04/01/2016, contendo a delimitação da área afeta à 

exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------------------------ 

f) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo 

IFAP, datado de 06/03/2015; ----------------------------------------- 

g) Cópia de comprovativo de entrega de declaração de IRS, 

respeitante ao ano 2014; -------------------------------------------- 

h) Cópia de documento de consulta do portal das finanças, emitido 

em 06/01/2016, respeitante à emissão de faturas simplificadas 

relativas a 2014; --------------------------------------------------- 

i) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho 

e a fundamentação para a não deslocalização ou desativação da 

exploração pecuária. ------------------------------------------------ 

21.21. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL EM VIGOR ------------------------------------------------ 

21.21.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 22A do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pela requerente, 

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

2695414219002, situa-se em classe 1 (Espaços Urbanos e Urbanizáveis), 

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

21.21.2. Sobre as parcelas de terreno, não impendem quaisquer 

servidões ou restrições de utilidade pública. ----------------------- 

21.21.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma se encontra situada dentro do perímetro de 

construção de Argemil da Raia e a uma distância inferior a 10 m das 

extremas da parcela de terreno, desrespeitando as alíneas a), b) e c) 

do n.º 2 do artigo 36.º88 do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

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

                                                           
88 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 cumprirão todos os condicionamentos 

legais aplicáveis a cada caso, tendo ainda de garantir quando outros 

parâmetros não estiverem legal ou regulamentarmente estabelecidos, um 

afastamento mínimo de 200m e quando se trate de instalações de suínos 

e caprinos de 100m, nas restantes explorações, às linhas limites dos 

aglomerados - classe de espaços urbanos e urbanizáveis - e a quaisquer 

outras edificações preexistentes, licenciadas, ou previstas em 
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21.22. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ---------------------------------- 

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

o ano de 1988, com o Número de Registo de Exploração 6084311, 

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

de 15CN de bovinos de carne em regime extensivo e ovinos/caprinos. A 

exploração possui atualmente 8CN de bovinos e 1CN de ovinos. --------  

21.22.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 7,11ha, 

com 1,49ha de pastagens permanentes, 2,26ha de culturas forrageiras e 

0,77ha de culturas frutícolas. -------------------------------------- 

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

2695414219002, com uma área total de 0,05ha, com 0,03 de área social, 

tendo as instalações uma área coberta de14mx5m. --------------------- 

21.22.4. A exploração tem um volume de negócios de aproximadamente 

3.900,00€, respeitante aos subsídios de apoio à exploração e vendas e 

vitelos. A produção de ovinos é exclusivamente para autoconsumo. ---- 

21.22.5. Informa a requerente que esta exploração é fundamental para 

a sobrevivência do seu agregado familiar (própria, esposo) e no caso 

de fechar, eles terão de sair da aldeia e procurar trabalho noutra 

região ou país. ----------------------------------------------------- 

21.22.6. O trabalho assegurado pelo agregado familiar que se dedica 

parcialmente à atividade agro-pecuária. Eventualmente, em períodos em 

que o trabalho é maior, por norma, recorre à contratação de 

trabalhadores externos. --------------------------------------------- 

21.22.7. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para a requerente. ----------------------------------- 

21.22.8. A requerente apela ainda ao facto da aldeia de Argemil da 

Raia ser uma zona de montanha em elevado risco de despovoamento. ---- 

41.  PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ---------------- 

41.1. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

41.2. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

41.3. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

                                                           

projectos de ordenamento urbano plenamente eficazes, excepto aquelas 

que se destinam exclusivamente a actividade agrícolas, agro-pecuárias 

ou florestais; ------------------------------------------------------ 

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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41.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

41.5. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

41.6. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

41.7. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre 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. -------------------------------------------------------- 

41.8. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

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

41.9. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na análise 
dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que respeita ao 

eventual reconhecimento de interesse público das explorações que 

carecem de regularização, ainda que a eficácia das deliberações 

resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de conceder 

prorrogação do prazo do regime excecional. -------------------------- 

42. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
42.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
42.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 
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legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

42.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

42.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 
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regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.35. 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: 

LEONEL PENEDA SERRA. MORADA: RUA SÃO CAETANO, N.º 12, COUTO DE ERVEDEDO 

| ERVEDEDO. 5400-628 CHAVES. PROCESSO N.º 17/16 | REQUERIMENTO N.º 

27/16. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 34/DSC/2016. -------------------------- 

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 março89, decorreu, até ao 

dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização das 

Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

                                                           
89 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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2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/201390, de 14 de junho e nas portarias 

                                                           
90 NREAP ------------------------------------------------------------ 
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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 no Lugar de Couto de Ervededo, Freguesia de Ervededo, 

por dispor de título válido de exercício de atividade, apresentando 

situação de desconformidade com os instrumentos de gestão territorial 

vinculativos dos particulares. -------------------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

No que se refere aos elementos instrutórios apresentados pela 

requerente, do pedido constam os seguintes: ------------------------- 

j) Identificação da requerente – Cartão do Cidadão; -------------- 

k) Cópia do título de registo da exploração, emitido pela DRAP-N; 

l) Extratos de plantas de ordenamento, à escala 1:10.000; -------- 

m) Extrato da planta de localização, à escala 1:10.000; ---------- 

n) Dois documentos ortofotográficos do Sistema de Identificação 

Parcelar (SIP), emitido em 20/12/2010, contendo a delimitação da área 

das parcelas afetas à exploração agrícola, à escala 1:2.000; -------- 

o) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), respeitante ao parcelário de n.º 2505384344003, emitido em 

20/12/2010, contendo a delimitação da área afeta à exploração 

agrícola, à escala 1:2.000; ----------------------------------------- 

p) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo 

IFAP, datado de 06/01/2016; ----------------------------------------- 

q) Cópias de faturas emitidas nos meses de janeiro, março e julho 

de 2015; ------------------------------------------------------------ 

r) Cópia de declaração de existências de ovinos/caprinos, emitida 

em 31/12/2007; ------------------------------------------------------ 

s) Cópia de documento de registo de existências e deslocações de 

bovinos, datada de 31/08/1998; -------------------------------------- 

t) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, 

a estimativa anual do volume de negócios e a fundamentação para a não 

deslocalização ou desativação da exploração pecuária. --------------- 

21.23. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL EM VIGOR  ----------------------------------------------- 

21.23.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 34A do Plano 

Diretor Municipal, as parcelas de terreno “A” e “B”, apresentadas pela 

requerente, e identificadas no sistema de identificação parcelar 

(SIP), com os n.os 2505389665007 e 2505384344003, situam-se ambas em 

espaços da classe 4 (Espaços Agrícolas e Florestais), na Categoria 4.3 

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

Florestais Comuns), parcialmente em áreas a que se refere o n.º 5 do 

artigo 37.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal. -------------- 

                                                           

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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21.23.2. Sobre as parcelas de terreno, não impendem quaisquer 

servidões ou restrições de utilidade pública. ----------------------- 

21.23.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

situada na parcela “A”, de 7 CN de Bovinos e 1 CN de Equídeos, é de 

referir que a mesma se encontra a uma distância inferior a 100m, das 

áreas a que se refere o nº 5 do artigo 37º91 do regulamento do PDM e a 

menos de 10 m dos limites das extremas da parcela, desrespeitando as 

alíneas a), b) e c) do nº 2 do artigo 36º92 do Regulamento do Plano 

Diretor Municipal. Nesta parcela existe Habitação Unifamiliar do 

requerente, construída sob o alvará de construção nº 216/96, de 02-

05-96. ------------------------------------------------------------- 

21.23.4. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

situada na parcela “B”,  de 40 CN de Ovinos,  é  de referir que a 

mesma  se  encontra   a uma distância inferior a 100m,   das áreas a 

que se refere o nº 5 do artigo 37º do regulamento do PDM e a menos de 

10 m dos limites das extremas da parcela,  desrespeitando  as alíneas 

a),  b) e c)   do nº 2 do artigo   36º93 do  regulamento  do Plano 

Diretor Municipal. -------------------------------------------------- 

21.24. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ---------------------------------- 

                                                           
91 Artigo 37º - Edifícios destinados a habitação -------------------- 

5) Na envolvência imediata dos aglomerados, em áreas exteriores ao seu 

perímetro e exclusivamente ao longo dos troços das suas vias de acesso 

para tal demarcados na planta de ordenamento, o município poderá 

autorizar a construção de edifícios destinados a habitação, em 

parcelas confinantes com as mesmas vias, nos termos da disciplina 

constante dos nº 2 a 4 deste artigo, com as seguintes adendas e 

alterações: -------------------------------------------------------- 

a) A parcela terá de possuir uma área mínima de 2500 m2 e confrontar 
com a via de referência numa extensão mínima de 30 m, não se aplicando 

o disposto no nº 1. ------------------------------------------------- 
92 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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21.24.1. A exploração da requerente encontra-se em exercício desde 

o ano de 1998, com o Número de Registo de Exploração 4060730, 

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

de 22,35CN de bovinos de carne em regime extensivo e ovinos/caprinos 

de carne e equídeos. A exploração possui atualmente 7CN de bovinos de 

carne, 40CN de ovinos de carne e 1CN de equídeos. ------------------- 

21.24.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 10,59ha, 

com 3,30ha de pastagens permanentes, 6,17ha de culturas forrageiras e 

0,72ha de vinha, 0,25ha de culturas frutícolas e 0,15ha de olival. O 

requerente afirma encontrar-se autorizado a utilizar uma área de 20ha 

de baldio para pastoreio das ovelhas. ------------------------------- 

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

2505389665007, com uma área total de 0,36ha, possuindo o estábulo uma 

área de10mx8m. Na parcela com o n.º 2505384344003, com uma área total 

de 0,53ha, possuindo o ovil uma área de14mx11,5m. ------------------- 

21.24.4. A exploração tem um volume de negócios de aproximadamente 

7.876,00€, respeitante aos subsídios de apoio à exploração e vendas 

de animais, realizada na Feira de Gado de Chaves e outras de índole 

regional. ---------------------------------------------------------- 

21.24.5. Informa o requerente que esta exploração é fundamental para 

a sobrevivência do seu agregado familiar (próprio, esposa, filha e 

genro) e no caso de fechar, eles terão de sair da aldeia e procurar 

trabalho noutra região ou país. ------------------------------------- 

21.24.6. O trabalho assegurado pelo agregado familiar que se dedica 

exclusivamente à atividade agro-pecuária. Eventualmente, em períodos 

em que o trabalho é maior, recorre à contratação de trabalhadores 

externos. ---------------------------------------------------------- 

21.24.7. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente. ----------------------------------- 

21.24.8. O requerente apela ainda ao facto da aldeia de Couto de 

Ervededo ser uma zona de montanha em risco de despovoamento. -------- 

43.  PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ---------------- 

43.1. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

43.2. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

43.3. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

43.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 
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inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

43.5. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

43.6. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

43.7. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre 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. -------------------------------------------------------- 

43.8. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

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

43.9. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na análise 
dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que respeita ao 

eventual reconhecimento de interesse público das explorações que 

carecem de regularização, ainda que a eficácia das deliberações 

resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de conceder 

prorrogação do prazo do regime excecional. -------------------------- 

44. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
44.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
44.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 
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44.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

44.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 
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5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.36. 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: 

FERNANDO FERNANDES CAPELA. MORADA: RUA DIREITA N.º 85 | CIMO DE VILA 

DA CASTANHEIRA. 5400-616 CHAVES. PROCESSO N.º 18/16 | REQUERIMENTO N.º 

27/16. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 35/DSC/2016. -------------------------- 

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 março94, decorreu, até ao 

dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização das 

Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

                                                           
94 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos de 

regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do artigo 1.º, do DL n.º 165/2014. --------------   
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(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/201395, de 14 de junho e nas portarias 

                                                           
95 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 
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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 dispor de título válido de exercício de atividade, 

apresentando situação de desconformidade com os instrumentos de gestão 

territorial vinculativos dos particulares. -------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO -------------------------------------------------------  

21.24.9. No que se refere aos elementos instrutórios apresentados 

pelo requerente, do pedido constam os seguintes: -------------------- 

a) Identificação do requerente – BI e NIF; --------------------- 

b) Cópia do título de registo da exploração, emitido pela DRAPN; 

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

d) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitido em 23/03/2012, contendo a delimitação da área afeta à 

exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------------------------ 

e) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo 

IFAP, datado de 11/04/2012; ----------------------------------------- 

f) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, 

a média anual do volume dos subsídios auferidos e a fundamentação para 

a não deslocalização ou desativação da exploração pecuária. --------- 

21.25. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL EM VIGOR ------------------------------------------------ 

De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 35B do Plano Diretor 

Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, e 

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

2725377641010, situa-se espaços da classe 4 (Espaços Agrícolas e 

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

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

21.25.1. Sobre a parcela de terreno, não impendem quaisquer 

servidões ou restrições de utilidade pública. ----------------------- 

21.25.2. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma se encontra situada a uma distância inferior 

a 100m, do aglomerado urbano de Cimo de Vila da Castanheira e a uma 

distância inferior a 10 m das extremas da parcela de terreno, 

desrespeitando as alíneas b) e c) do n.º 2 do artigo 36.º96 do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal. ----------------------------- 

                                                           

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. ------------------------------------------------- 
96 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 
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21.26. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ---------------------------------- 

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

o ano de 1989, com o Número de Registo de Exploração 7007459, 

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

de 15CN de ovinos de carne em regime extensivo. --------------------- 

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

com 1,65ha de pastagens permanentes, 5,38ha de culturas forrageiras, 

0,21 de vinha e 0,07ha de olival. ----------------------------------- 

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

2725377641010, com uma área total de 0,31ha, e área coberta de 15x15m. 

21.26.4. O trabalho na exploração é assegurado pelo detentor e conta 

adicionalmente com a ajuda do agregado familiar (o próprio, esposa, 3 

filhos e nora) que se dedicam exclusivamente à atividade agropecuária. 

Eventualmente, em períodos em que o trabalho é maior, recorre à 

contratação de trabalhadores externos. ------------------------------ 

21.26.5. A exploração tem um volume de negócios de 3000,00€, 

respeitante aos subsídios de apoio à exploração e à venda de animais 

aos comerciantes locais. -------------------------------------------- 

21.26.6. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. -------------------------------------------------------- 

21.26.7. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente. ----------------------------------- 

21.26.8. O requerente apela ainda ao facto da aldeia de Cimo de Vila 

da Castanheira ser uma zona de montanha em risco de despovoamento. -- 

45.  PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ---------------- 

45.1. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

45.2. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

                                                           

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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a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

45.3. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

45.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

45.5. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

45.6. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

45.7. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre 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. -------------------------------------------------------- 

45.8. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

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

45.9. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na análise 
dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que respeita ao 

eventual reconhecimento de interesse público das explorações que 

carecem de regularização, ainda que a eficácia das deliberações 

resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de conceder 

prorrogação do prazo do regime excecional. -------------------------- 

46. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
46.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
46.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 
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a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

46.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

46.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 
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5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.37. 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: 

FRANCISCO DA CARIDADE GINJA. MORADA: RUA DA BELA VISTA, N.º 2, ARGEMIL 

DA RAIA | U.F. DE TRAVANCAS E RORIZ. 5400-796 CHAVES. PROCESSO N.º 

21/16 | REQUERIMENTO N.º 33/16. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 36/DSC/2016.-- 

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 -------------------------------- 
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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 março97, decorreu, até ao 

dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização das 

Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

                                                           
97 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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2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/201398, 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 no Lugar de Vale de Souto, Argemil da Raia, U.F. de 

Travancas e Roriz, por dispor de título válido de exercício de 

atividade, apresentando situação de desconformidade com os 

instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares. --- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

No que se refere aos elementos instrutórios apresentados pela 

requerente, do pedido constam os seguintes: ------------------------- 

u) Identificação do requerente – cartão do cidadão; -------------- 

v) Cópia do título de registo da exploração, emitido pela DRAPN; - 

w) Declaração de autorização de utilização de baldio, emitido pelo 

Presidente do Conselho Diretivo de Baldios, em 15/04/2015; ---------- 

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

y) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitido em 28/03/2012, contendo a delimitação da área afeta à 

exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------------------------ 

z) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo 

IFAP, datado de 18/04/2012; ----------------------------------------- 

aa) Cópia de faturas associadas à atividade pecuária, relativas aos 

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

bb) Cópia de comprovativo de entrega de declaração de IRS, 

respeitante ao ano 2014; -------------------------------------------- 

cc) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, 

a média anual do volume de negócios e dos subsídios auferidos e a 

fundamentação para a não deslocalização ou desativação da exploração 

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

21.27. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL EM VIGOR ------------------------------------------------  

21.27.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 22A do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pela requerente, 

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

2695417830004, situa-se em da classe 1 (Espaços Urbanos e 

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

                                                           
98 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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21.27.2. Sobre as parcelas de terreno, não impendem quaisquer 

servidões ou restrições de utilidade pública. ----------------------- 

21.27.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma se encontra é de referir que a mesma se 

encontra situada  dentro do perímetro de construção de Argemil da Raia  

e a uma distância  inferior a 10 m das extremas da parcela de  terreno, 

desrespeitando as alíneas a), b) e c) do n.º 2 do artigo 36.º99 do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal (RPDM). ---------------------- 

21.28. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ---------------------------------- 

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

o ano de 2001, com o Número de Registo de Exploração 3024915, 

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

de 15CN de ovinos de carne em regime extensivo e ovinos/caprinos de 

carne e equídeos. A exploração possui atualmente 5CN de ovinos de 

carne. ------------------------------------------------------------- 

21.28.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 11,08ha, 

com 1,51ha de pastagens permanentes, 6,41ha de culturas forrageiras e 

2,55ha de culturas frutícolas. O requerente afirma encontrar-se 

autorizado a utilizar uma área de 8,36ha de baldio. ----------------- 

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

2695417830004, com uma área total de 1,57ha, possuindo o estábulo uma 

área de 150m2. ------------------------------------------------------ 

21.28.4. A exploração tem um volume de negócios de aproximadamente 

5.220,00€, respeitante aos subsídios de apoio à exploração (4.505,00€) 

e vendas de animais (714,00€), realizada na Feira de Gado de Chaves e 

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

21.28.5. Informa o requerente que esta exploração é fundamental para 

a sobrevivência do seu agregado familiar (próprio, esposa,) e no caso 

de fechar, eles terão de sair da aldeia e procurar trabalho noutra 

região ou país. ----------------------------------------------------- 

21.28.6. O trabalho assegurado pelo agregado familiar que se dedica 

exclusivamente à atividade agro-pecuária. Eventualmente, em períodos 

                                                           
99 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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em que o trabalho é maior, recorre à contratação de trabalhadores 

externos. ---------------------------------------------------------- 

21.28.7. 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 

por ser economicamente inviável transferi-la para outro sítio na mesma 

aldeia, para outra freguesia ou concelho. ---------------------------  

21.28.8. O requerente apela ainda ao facto da aldeia de Couto de 

Ervededo ser uma zona de montanha em elevado risco de despovoamento. 

47.  PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ---------------- 

47.1. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

47.2. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

47.3. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

47.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

47.5. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

47.6. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

47.7. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 
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concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre 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. -------------------------------------------------------- 

47.8. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

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

47.9. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na análise 
dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que respeita ao 

eventual reconhecimento de interesse público das explorações que 

carecem de regularização, ainda que a eficácia das deliberações 

resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de conceder 

prorrogação do prazo do regime excecional. -------------------------- 

48. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
48.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
48.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

48.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

48.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 
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1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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3.38. 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: 

FÁTIMA ROSA PEREIRA MAGALHÃES. MORADA: ESTRADA DE AGOSTÉM N.º 2 | SÃO 

PEDRO DE AGOSTÉM. 5400-759 CHAVES. PROCESSO N.º 22/16 | REQUERIMENTO 

N.º 144/16. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 37/DSC/2016. --------------------- 

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 março100, decorreu, até 

ao dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização 

das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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. --------------------------------------- 

                                                           
100 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos 

de regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do artigo 1.º, do DL n.º 165/2014. --------------   
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2.6. Segundo o n.º 5 do mesmo artigo, o pedido deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/2013101, 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 S. Pedro de Agostém, 

por dispor de título válido de exercício de atividade, apresentando 

situação de desconformidade com os instrumentos de gestão territorial 

vinculativos dos particulares. -------------------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

21.28.9. No que se refere aos elementos instrutórios apresentados 

pelo requerente, do pedido constam os seguintes: -------------------- 

a) Identificação da requerente – Cartão do Cidadão; ------------ 

b) Cópia do título de registo da exploração,emitido pela DRAP-N; 

c) Requerimento, dirigido ao Sr. Presidente da Câmara, em 

12/10/2015, a solicitar a emissão de declaração de interesse público; 

d) Extrato de ortofotomapa de localização, à escala 1:5.000; --- 

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

                                                           
101 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), emitidos em 12/10/2015, contendo a delimitação da área das 

parcelas afetas à exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------ 

g) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo 

IFAP em 09/04/2015; ------------------------------------------------- 

h) Cópia de documento de consulta (HORFR015) contendo o registo 

de explorações/estabelecimentos; ------------------------------------ 

i) Cópia de fatura, respeitante à atividade agropecuária, emitida 

em junho de 2015; --------------------------------------------------- 

j) Cópia de comprovativo de entrega de declaração de IRS, 

respeitante ao ano 2014; -------------------------------------------- 

k) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, 

a estimativa anual do volume de negócios e dos subsídios afetos à 

exploração, bem como a fundamentação para a não desativação ou 

deslocalização da atividade económica. ------------------------------ 

21.29. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL EM VIGOR ------------------------------------------------ 

De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 47A do Plano Diretor 

Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, e 

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

2535240719024, situa-se espaços da classe 4 (Espaços Agrícolas e 

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

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

21.29.1. Sobre a parcela de terreno, não impendem quaisquer 

servidões ou restrições de utilidade pública. ----------------------- 

21.29.2. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma se encontra situada a Norte da parcela de 

terreno supra referida e a uma distância superior  a 100m, do 

aglomerado urbano de São Pedro de Agostém  e a uma distância inferior 

a 10 m da extrema da parcela de terreno desrespeitando a alínea c) do 

n.º 2 do artigo 36.º102 do Regulamento do Plano Diretor Municipal. --- 

                                                           
102 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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21.30. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ---------------------------------- 

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

o ano de 2005, com o Número de Registo de Exploração 2035650, 

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

de 15CN de ovinos/caprinos e bovinos, possuindo atualmente 2,4CN de 

bovinos e 6CN de ovinos. -------------------------------------------- 

21.30.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 4,6ha, com 

0,84ha de pastagens permanentes, 3,04ha de culturas forrageiras, 0,43 

de vinha e 0,29ha de olival. ---------------------------------------- 

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

2535240716024, com uma área total de 0,24ha, e área coberta de 18x10m. 

21.30.4. O trabalho na exploração é assegurado pela detentora e 

marido que se dedicam exclusivamente à atividade agropecuária. 

Eventualmente, em períodos em que o trabalho é maior, recorre à 

contratação de trabalhadores externos. ------------------------------ 

21.30.5. A exploração tem um volume de negócios de 2600,00€, 

respeitante aos subsídios de apoio à exploração e à venda de animais 

aos comerciantes locais.  ------------------------------------------- 

21.30.6. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. -------------------------------------------------------- 

21.30.7. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para a requerente. ----------------------------------- 

49.  PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ---------------- 

49.1. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

49.2. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

49.3. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

49.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

49.5. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 
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instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

49.6. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

49.7. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre 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. -------------------------------------------------------- 

49.8. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

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

49.9. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na análise 
dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que respeita ao 

eventual reconhecimento de interesse público das explorações que 

carecem de regularização, ainda que a eficácia das deliberações 

resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de conceder 

prorrogação do prazo do regime excecional. -------------------------- 

50. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
50.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
50.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

50.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 
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50.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 
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5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.39.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: 

JOSÉ CARLOS DIAS CAMELO. MORADA: QUINTA DA FOZ DE OURA, CX 109, ARCOSSÓ 

| U.F. DE VIDAGO, ARCOSSÓ, SELHARIZ E VILARINHO DAS PARANHEIRAS. 5425-

021 CHAVES. PROCESSO N.º 23/16 | REQUERIMENTO N.º 37/16. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 38/DSC/2016. --------------------------------- 

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 março103, decorreu, até 

ao dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização 

das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia 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; 

                                                           
103 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos 

de regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do artigo 1.º, do DL n.º 165/2014. --------------   
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(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/2013104, de 14 de junho e nas portarias 

regulamentares conexas ao Novo Regime das Atividades Pecuárias 

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

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

                                                           
104 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 no Lugar de Arcossó, U.F. de Vidago, Arcossó, 

Selhariz e Vilarinho das Paranheiras, por dispor de título válido de 

exercício de atividade, apresentando situação de desconformidade com 

os instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares. 

3.2. INSTRUÇÃO -------------------------------------------------------  

No que se refere aos elementos instrutórios apresentados pela 

requerente, do pedido constam os seguintes: ------------------------- 

a) Identificação do requerente – cartão do cidadão; -------------- 

b) Cópia do título de registo da exploração, emitido pela DRAPN; - 

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

d) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitido em 15/12/2012, contendo a delimitação da área afeta à 

exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------------------------ 

e) Cópia de comprovativo de entrega de declaração de IRS, 

respeitante ao ano 2014; -------------------------------------------- 

f) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo 

IFAP, datado de 01/04/2015; ----------------------------------------- 

g) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, 

a média anual do volume de negócios e dos subsídios auferidos e a 

fundamentação para a não deslocalização ou desativação da exploração 

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

21.31. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL EM VIGOR ------------------------------------------------ 

21.31.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 60B do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pela requerente, 

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

2435194414301, 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). ----------------------------- 

21.31.2. Sobre as parcelas de terreno, não impendem quaisquer 

servidões ou restrições de utilidade pública. ----------------------- 

21.31.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma se encontra a uma distância superior a 100m 

do aglomerado urbano mais próximo - Arcossó e a uma distância inferior 

a 10 m das extremas da parcela, desrespeitando ainda a alínea c) do 

n.º 2 do artigo 36.º105 do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

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

                                                           
105 Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves ----------------- 

Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ------------------ 

2) Instalações agro-pecuárias - A edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para a criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local. ------ 
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21.32. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ---------------------------------- 

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

o ano de 1998, com o Número de Registo de Exploração 631457, enquadrada 

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

ovinos de carne em regime extensivo e equídeos. A exploração possui 

atualmente 2CN de ovinos e 1 equídeo. ------------------------------- 

21.32.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 13,50ha, 

com 1,36ha de pastagens permanentes, 1,3ha de culturas forrageiras e 

3,51ha de vinha. ----------------------------------------------------  

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

2435194414301, com uma área total de 0,83ha, possuindo o estábulo uma 

área de 80m2. -------------------------------------------------------  

21.32.4. A exploração tem um volume de negócios de aproximadamente 

3.000,00€, respeitante aos subsídios de apoio à exploração. Afirma que 

não fez vendas em 2014, todavia refere que o escoamento dos animais é 

facilitado e garantido pelos comerciantes locais e na Feira de Gado 

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

21.32.5. Informa o requerente que esta exploração é fundamental para 

a sobrevivência do seu agregado familiar (próprio, esposa) e no caso 

de fechar, eles terão de sair da aldeia e procurar trabalho noutra 

região ou país. ----------------------------------------------------- 

21.32.6. O trabalho assegurado pelo agregado familiar que se dedica 

exclusivamente à atividade agro-pecuária. Eventualmente, em períodos 

em que o trabalho é maior, recorre à contratação de trabalhadores 

externos. ---------------------------------------------------------- 

21.32.7. 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 

por ser economicamente inviável transferi-la para outro sítio na mesma 

aldeia, para outra freguesia ou concelho. --------------------------- 

21.32.8. O requerente apela ainda ao facto da aldeia de Couto de 

Ervededo ser uma zona de montanha em risco de despovoamento. -------- 

51.  PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ---------------- 

51.1. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

                                                           

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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51.2. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

51.3. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

51.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

51.5. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

51.6. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

51.7. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre 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. -------------------------------------------------------- 

51.8. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

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

51.9. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na análise 
dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que respeita ao 

eventual reconhecimento de interesse público das explorações que 

carecem de regularização, ainda que a eficácia das deliberações 

resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de conceder 

prorrogação do prazo do regime excecional. -------------------------- 

52. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
52.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
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52.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

52.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

52.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 
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5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.40. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE PECUÁRIA NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO, COM CARÁCTER 

EXTRAORDINÁRIO, DO REGIME EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ECONÓMICAS (RERAE), DE ACORDO COM O EXPRESSO NA ALÍNEA A) DO N.º 4 DO 

ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO. REQUERENTE: 

JORGE MORAIS DA SILVA. MORADA: RUA DA FONTE S/ N.º, SANFINS | SANFINS 

DA CASTANHEIRA. 5400-734 CHAVES. PROCESSO N.º 24/16 | REQUERIMENTO N.º 

39/16. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 39/DSC/2016. -------------------------- 

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 -------------------------------- 
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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 março106, decorreu, até 

ao dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização 

das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

                                                           
106 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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2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/2013107, 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 no lugar de Sanfins, Freguesia Sanfins da 

Castanheira, por dispor de título válido de exercício de atividade, 

sendo que a alteração ou ampliação apresenta situação de 

desconformidade com os instrumentos de gestão territorial vinculativos 

dos particulares. --------------------------------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

21.32.9. No que se refere aos elementos instrutórios apresentados 

pelo requerente, do pedido constam os seguintes: -------------------- 

dd) Identificação do requerente – cartão do cidadão; -------------- 

ee) Cópia do título de exploração, emitido pelo MAMAOT; ----------- 

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

gg) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitido em 08/01/2016, contendo a delimitação da área afeta à 

exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------------------------ 

hh) Cópia de documento de consulta, emitido através do Portal das 

Finanças, relativo às faturas associadas à exploração pecuária durante 

o ano 2015; --------------------------------------------------------- 

ii) Cópia de comprovativo de entrega de declaração de IRS, 

respeitante ao ano 2014; -------------------------------------------- 

jj) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo 

IFAP, datado de 08/01/2016; ----------------------------------------- 

kk) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, 

a média anual do volume de negócios e dos subsídios auferidos e a 

fundamentação para a não deslocalização ou desativação da exploração 

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

21.33. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL EM VIGOR ------------------------------------------------ 

21.34. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 35B do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

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

2735364911008, situa-se em espaços da classe 4 (Espaços Agrícolas e 

Florestais), na Categoria 4.2 (Espaços Agrícolas), Sub-Categoria 4.2.A 

(Espaços Agrícolas Defendidos – RAN). ------------------------------- 

                                                           
107 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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21.34.1. Sobre a parcela de terreno, impende uma restrição de 

utilidade pública - RAN. -------------------------------------------- 

21.34.2. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma se encontra situada inferior a100m, do 

aglomerado urbano mais próximo – Sanfins da Castanheira e a uma 

distância inferior a 10 m dos limites da parcela de terreno, 

desrespeitando as alíneas a) e c) do n.º 2 do artigo 36.º108 do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal (RPDM). ---------------------- 

21.35. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ---------------------------------- 

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

o ano de 1988, com o Número de Registo de Exploração 2076462, 

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

de 11,4CN de bovinos de carne em regime extensivo, possuindo atualmente 

16 CN de bovinos. --------------------------------------------------- 

21.35.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 8,18ha, 

com 2,57ha de pastagens permanentes, 4,74ha de culturas forrageiras e 

hortícolas para autoconsumo e 0,25ha de vinha. ---------------------- 

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

2735364911008, com uma área total de 0,81ha, com área social de 0,06ha. 

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

10.000,00€, respeitante aos subsídios de apoio à exploração e à venda 

de animais. O escoamento dos animais é assegurado pelos comerciantes 

locais e na Feira do Gado de Chaves. -------------------------------- 

21.35.5. Informa o requerente que esta exploração é fundamental para 

a sobrevivência do agregado familiar composto pelo próprio, sua esposa 

e 3 filhos menores dependentes a estudar. --------------------------- 

21.35.6. O trabalho é assegurado pelo detentor e esposa que se 

dedicam exclusivamente à atividade agropecuária. Eventualmente, em 

períodos em que o trabalho é maior, recorre à contratação de 

trabalhadores externos. --------------------------------------------- 

21.35.7. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

                                                           
108 Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves ----------------- 

Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ------------------ 

2) Instalações agro-pecuárias - A edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para a criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local. ------ 

b) A sua localização e implantação serão tais que garantem um 

afastamento mínimo de 200 m às linhas limites dos aglomerados - classe 

de espaços urbanos e urbanizáveis – e a quaisquer outras edificações 

existentes, licenciadas, ou previstas em projecto de ordenamento 

urbanístico ou operações de loteamento urbano plenamente eficazes, 

exceto em relação àquelas que se destinem exclusivamente a actividades 

agro-pecuárias. ---------------------------------------------------- 

c) As parcelas onde se localizarem deverão possuir uma dimensão tal 

que a distância entre o perímetro exterior destas edificações e as 

extremas da mesma parcela nunca seja inferior a 10 m. ---------------    
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desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. -------------------------------------------------------- 

21.35.8. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente. ----------------------------------- 

21.35.9. O requerente apela ainda ao facto da Aldeia de Sanfins ser 

uma zona de montanha com elevado risco de despovoamento. ------------ 

53.  PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ---------------- 

53.1. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

53.2. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

53.3. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

53.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

53.5. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

53.6. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

53.7. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre em linha de conta 

os vários usos e ocupações prevalecentes na envolvente da atividade 
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em causa e das dinâmicas de povoamento que estão subjacentes à 

localidade. -------------------------------------------------------- 

53.8. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

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

53.9. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na análise 
dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que respeita ao 

eventual reconhecimento de interesse público das explorações que 

carecem de regularização, ainda que a eficácia das deliberações 

resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de conceder 

prorrogação do prazo do regime excecional. -------------------------- 

54. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
54.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
54.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

54.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

54.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  
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2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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3.41. 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: 

RAMIRO GOMES BARREIRA. MORADA: RUA DO BAIRRO DO MEIO, N.º22, OUCIDRES 

| PLANALTO DE MONFORTE (U.F. DE OUCIDRES E BOBADELA). 5400-658 CHAVES.  

PROCESSO N.º 26/16 | REQUERIMENTO N.º 42/16. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

40/DSC/2016. ------------------------------------------------------- 

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 março109, decorreu, até 

ao dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização 

das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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. --------------------------------------- 

                                                           
109 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos 

de regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do artigo 1.º, do DL n.º 165/2014. --------------   
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2.6. Segundo o n.º 5 do mesmo artigo, o pedido deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/2013110, 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 no lugar de Paranho, Planalto de Monforte (U.F. de 

Oucidres e Bobadela), por dispor de título válido de exercício de 

atividade, sendo que a alteração ou ampliação apresenta situação de 

desconformidade com os instrumentos de gestão territorial vinculativos 

dos particulares. --------------------------------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

21.35.10. No que se refere aos elementos instrutórios apresentados 

pelo requerente, do pedido constam os seguintes: -------------------- 

a) Identificação do requerente – cartão do cidadão; -------------- 

b) Cópia do título de exploração, emitido pela DRAP-N; ----------- 

c) Cópia de declaração de atividade de exploração de bovinos 

existentes antes de 24/12/2005, emitida pela DGV, em 04/05/2006; ---- 

                                                           
110 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) Requerimento a solicitar emissão de certidão de utilidade 

pública; ----------------------------------------------------------- 

e) Certidão, emitida pela Conservatória do Registo Predial, em 

15/05/2008, contendo a descrição do prédio rústico; ----------------- 

f) Cópia de documento de consulta, relativo a comprovativo de 

subscrição de certidão permanente, emitida em 10/07/2014; ----------- 

g) Cópia de declaração sanitária, emitida pela DGV, em 28/04/2010; 

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

i) Extrato da planta de localização, à escala 1:5.000; ----------- 

j) Planta de implantação do estábulo, à escala 1:500; ------------ 

k) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitido em 1998, contendo a delimitação da área afeta à 

exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------------------------ 

l) Fotografia das edificações associadas à exploração pecuária; -- 

m) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo 

IFAP, datado de 21/12/2015; ----------------------------------------- 

n) Cópia de documento de consulta (HORFR025), contendo o registo de 

entidades/detentores, o registo de explorações/estabelecimentos e os 

núcleos de produção e marcas de exploração associadas; -------------- 

o) Cópia de comprovativo de entrega de declaração de IRS, 

respeitante ao ano 2014; -------------------------------------------- 

p) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, 

a justificação técnica da desconformidade dos instrumentos de gestão 

territorial e a fundamentação para a não deslocalização ou desativação 

da exploração pecuária. --------------------------------------------- 

21.36. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL EM VIGOR ------------------------------------------------ 

21.36.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 35A do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

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

2655305929, 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). ----------------------------- 

21.36.2. Sobre a parcela de terreno, não impendem quaisquer 

servidões ou restrições de utilidade pública. ----------------------- 

21.36.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma se encontra situada a mais de 100 m do 

aglomerado urbano de Oucidres e a uma distância inferior a 10 m das 

extremas da parcela desrespeitando a alínea c) do n.º 2 do artigo 

36.º111 do Regulamento do Plano Diretor Municipal (RPDM). ------------ 

                                                           
111 Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves ----------------- 

Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ------------------ 

2) Instalações agro-pecuárias - A edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para a criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local. ------ 
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21.37. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO  --------------------------------- 

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

o ano de 1998, com o Número de Registo de Exploração 5072964, 

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

de 74CN de bovinos de leite em regime extensivo, possuindo atualmente 

26,5 CN de bovinos de leite. ---------------------------------------- 

21.37.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 22,90ha, 

com 11,85ha de culturas forrageiras, 10,89ha de pastagens permanentes, 

0,16ha de vinha e 1,12ha de floresta. ------------------------------- 

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

2655305929, com uma área total de 11.200,00m2, tendo as instalações 

uma área de 535,27m2. ----------------------------------------------- 

21.37.4. A exploração teve em 2014 um volume de negócios de 

43.074,35€, respeitante a vendas. ----------------------------------- 

21.37.5. Esta empresa emprega dois funcionários, estando a 

sobrevivência dos seus agregados familiares dependentes dos seus 

salários. ---------------------------------------------------------- 

21.37.6. A deslocalização das instalações para outro local requer a 

aplicação de meios económico-financeiros desproporcionados e não 

disponíveis, bem como a posse de prédios rústicos que assegurem tal 

exploração. -------------------------------------------------------- 

55.  PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ---------------- 

55.1. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

55.2. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

55.3. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

55.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

                                                           

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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inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

55.5. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

55.6. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

55.7. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre 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. -------------------------------------------------------- 

55.8. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

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

55.9. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na análise 
dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que respeita ao 

eventual reconhecimento de interesse público das explorações que 

carecem de regularização, ainda que a eficácia das deliberações 

resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de conceder 

prorrogação do prazo do regime excecional. -------------------------- 

56. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
56.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
56.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 
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56.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

56.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 



                                                                F. 123 

                                                                  _____________________ 
 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.42. 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: 

AGOSTINHO SANTOS DO CANTO. MORADA: RUA DO ROSSIO, N.º 10, DORNA | U.F. 

DE LOIVOS E PÓVOA DE AGRAÇÕES. 5400-252 CHAVES. PROCESSO N.º 30/16 | 

REQUERIMENTO N.º 51/16. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 41/DSC/2016. --------- 

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 março112, decorreu, até 

ao dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização 

das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

                                                           
112 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos 

de regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do artigo 1.º, do DL n.º 165/2014. --------------   
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(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/2013113, de 14 de junho e nas portarias 

                                                           
113 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 
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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 no lugar de Dorna, U.F. de Loivos e Póvoa de 

Agrações, por não dispor de título válido de exercício de atividade, 

apresentando situação de desconformidade com os instrumentos de gestão 

territorial vinculativos dos particulares. -------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

21.37.7. No que se refere aos elementos instrutórios apresentados 

pelo requerente, do pedido constam os seguintes: -------------------- 

q) Identificação do requerente – cartão do cidadão; -------------- 

r) Cópia do título de registo da exploração, emitido pela DRAP-N; 

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

t) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitido em 04/01/2016, contendo a delimitação da área afeta à 

exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------------------------ 

u) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo 

IFAP, datado de 04/01/2016; ----------------------------------------- 

v) Cópia de documento de consulta (HORFR025), contendo os núcleos 

de produção e marcas de exploração associadas; ---------------------- 

w) Cópia de faturas associadas à exploração pecuária, relativas aos 

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

x) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho 

e a fundamentação para a não deslocalização ou desativação da 

exploração pecuária. ------------------------------------------------ 

21.38. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL  EM VIGOR ----------------------------------------------- 

21.38.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 61A do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

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

254514176005, situa-se em espaços da classe 1 (Espaços Urbanos e 

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

21.38.2. Sobre a parcela de terreno, não impendem quaisquer 

servidões ou restrições de utilidade pública. ----------------------- 

21.38.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma se encontra situada dentro do perímetro de 

construção do aglomerado urbano da Dorna e a uma distância inferior a 

10 m das extremas da parcela, desrespeitando as alíneas a), b) e c) 

do n.º 2 do artigo 36.º114 do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

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

                                                           

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. ------------------------------------------------- 
114 Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves ----------------- 

Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ------------------ 

2) Instalações agro-pecuárias - A edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para a criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 
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21.39. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ---------------------------------- 

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

o ano de 2003, com o Número de Registo de Exploração 6015573, 

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

de 10CN de bovinos de carne em regime extensivo e equídeos, possuindo 

atualmente 4,6 CN de bovinos e 1CN de equídeos. --------------------- 

21.39.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 10,65ha, 

repartida por pastagens permanentes, culturas temporárias e culturas 

frutícolas. -------------------------------------------------------- 

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

2545141760005, com uma área total de 0,27ha, com uma área social de 

0,05ha. ------------------------------------------------------------ 

21.39.4. O requerente apresentou uma facturação anual média de 

2.800,00€, embora não mencione o volume de negócios anual da 

exploração, mas pela informação constante no processo, denota-se que 

o mesmo provém de subsídios de apoio à exploração e à venda de animais.  

21.39.5. Segundo o requerente, o trabalho na exploração é assegurado 

por ele, que se dedica exclusivamente à atividade agro-pecuária, sendo 

esta a única fonte de rendimento familiar. -------------------------- 

21.39.6. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível pelo facto do requerente não possuir meios económicos 

suficientes nem espaço físico para a implementação de um novo estábulo 

para a actividade. -------------------------------------------------- 

57.  PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ---------------- 

57.1. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

57.2. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

                                                           

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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a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

57.3. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

57.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

57.5. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

57.6. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

57.7. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre 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. -------------------------------------------------------- 

57.8. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

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

57.9. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na análise 
dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que respeita ao 

eventual reconhecimento de interesse público das explorações que 

carecem de regularização, ainda que a eficácia das deliberações 

resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de conceder 

prorrogação do prazo do regime excecional. -------------------------- 

58. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
58.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
58.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 
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a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

58.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

58.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 
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5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.43. 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: 

FRANCISCO DE ALMEIDA SANTOS. MORADA: RUA PRINCIPAL, N.º 27, SOBREIRA 

| ÁGUAS FRIAS. 5400-605 CHAVES. PROCESSO N.º 33/16 | REQUERIMENTO N.º 

61/16. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 42/DSC/2016. -------------------------- 

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 -------------------------------- 
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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 março115, decorreu, até 

ao dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização 

das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

                                                           
115 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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2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/2013116, 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 Rua Principal n.º 27, lugar de Sobreira, Freguesia 

de Águas Frias, por dispor de título válido de exercício de atividade, 

sendo que a alteração ou ampliação apresenta situação de 

desconformidade com os instrumentos de gestão territorial vinculativos 

dos particulares. --------------------------------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO -------------------------------------------------------  

21.39.7. No que se refere aos elementos instrutórios apresentados 

pelo requerente, do pedido constam os seguintes: -------------------- 

y) Identificação do requerente – BI e NIF; ----------------------- 

z) Cópia do título de registo da exploração, emitido pela DRAP-N; - 

aa) Requerimento a solicitar emissão de certidão de interesse público 

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

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

cc) Extrato da planta de localização, à escala 1:5.000; ----------- 

dd) Planta de implantação do estábulo, à escala 1:250; ------------ 

ee) Planta do ovil (rés-do-chão), à escala 1:100; ----------------- 

ff) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitido em 29/12/2012, contendo a delimitação da área afeta à 

exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------------------------ 

gg) Cópia de comprovativo de entrega da declaração de IRS, 

respeitante a 2014; ------------------------------------------------- 

hh) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, 

o enquadramento e a fundamentação da desconformidade com o PDM e a 

fundamentação para a não deslocalização ou desativação da exploração 

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

21.40. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL EM VIGOR ------------------------------------------------ 

21.40.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 34B do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

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

2615319010008, situa-se em espaços da classe 1 (Espaços Urbanos e 

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

                                                           
116 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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21.40.2. Sobre a parcela de terreno, não impendem quaisquer 

servidões ou restrições de utilidade pública. ----------------------- 

21.40.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma se situada dentro do perímetro de construção 

de Sobreira e a uma distância inferior a 10 m das extremas da parcela, 

desrespeitando as alíneas a), b) e c) do n.º 2 do artigo 36.º117 do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal (RPDM). ---------------------- 

21.41. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ---------------------------------- 

21.41.1. A exploração do requerente encontra-se em exercício há mais 

de 20 anos, com o Número de Registo de Exploração 6007317, enquadrada 

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

ovinos/caprinos de carne em regime extensivo e equídeos. Atualmente a 

exploração possui 10 ovinos e 1 equídeo. ---------------------------- 

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

2735364911008, com uma área total de 0,07ha, com área social de 0,05ha, 

tendo as instalações uma área de 96m2. ------------------------------ 

21.41.3. A exploração tem um volume de negócios de 1.397,00€, 

respeitante à venda de animais. ------------------------------------- 

21.41.4. O trabalho é assegurado pelo detentor que se dedica 

exclusivamente à atividade agropecuária. ---------------------------- 

21.41.5. A deslocalização das instalações para outro local requer a 

aplicação de meios económico-financeiros desproporcionados e não 

disponíveis, e sem qualquer tipo de apoio e de rendimentos que 

possibilitem novas instalações, bem como a posse de prédios rústicos 

que assegurem tal exploração. --------------------------------------- 

59.  PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ---------------- 

59.1. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem de título de exploração ou de exercício válido face 
às condições atuais da atividade, designadamente por motivo de 

                                                           
117 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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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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

59.2. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

59.3. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

59.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

59.5. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

59.6. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

59.7. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre 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. -------------------------------------------------------- 

59.8. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

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

59.9. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na análise 
dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que respeita ao 

eventual reconhecimento de interesse público das explorações que 
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carecem de regularização, ainda que a eficácia das deliberações 

resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de conceder 

prorrogação do prazo do regime excecional. -------------------------- 

60. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
60.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
60.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

60.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

60.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 
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deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.44. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE PECUÁRIA NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO, COM CARÁCTER 

EXTRAORDINÁRIO, DO REGIME EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ECONÓMICAS (RERAE), DE ACORDO COM O EXPRESSO NA ALÍNEA A) DO N.º 4 DO 

ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO. REQUERENTE: 

PAULA CRISTINA DE SOUSA MARTINS. MORADA: RUA SRª DA BOA MORTE – CALÇADA 

ROMANA, N.º 2, | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MADALENA E SAMAIÕES. 5400-

503 CHAVES. PROCESSO N.º 34/16 | REQUERIMENTO N.º 68/16. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 43/DSC/2016. --------------------------------- 

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 
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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 março118, decorreu, até 

ao dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização 

das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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). ----- 

                                                           
118 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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2.8. Para o efeito, o requerimento deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/2013119, de 14 de junho e nas portarias 

regulamentares conexas ao Novo Regime das Atividades Pecuárias 

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

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

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

O requerimento apresentado consubstancia o pedido de emissão de 

certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal na regularização da atividade pecuária que a 

requerente possui no Lugar da Srª da Boa Morte – Calçada Romana, União 

das Freguesias de da Madalena e Samaiões, por não dispor de título 

válido de exercício de atividade, apresentando situação de 

desconformidade com os instrumentos de gestão territorial vinculativos 

dos particulares. --------------------------------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

No que se refere aos elementos instrutórios apresentados pela 

requerente, do pedido constam os seguintes: ------------------------- 

a) Identificação da requerente – cartão do cidadão; -------------- 

b) Cópia do título de registo da exploração, emitido pela DRAP-N; 

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

d) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitido em 11/01/2016, contendo a delimitação da área afeta à 

exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------------------------ 

e) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo 

IFAP, datado de 03/12/2015; ----------------------------------------- 

f) Documento emitido pelo IFAP, em 11/01/2016, contendo 

identificação do beneficiário; -------------------------------------- 

g) Cópia de comprovativo de entrega da declaração de IRS, 

respeitante a 2014; ------------------------------------------------- 

h) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho 

e a fundamentação para a não deslocalização ou desativação da 

exploração pecuária. ------------------------------------------------ 

21.42. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL EM VIGOR ------------------------------------------------ 

21.42.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 47B do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pela requerente, 

                                                           
119 NREAP ------------------------------------------------------------ 

Aprova o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP), vindo 

substituir o Decreto-Lei n.º 214/2008 e posteriores alterações que 

estabelecia o regime do exercício da atividade pecuária (REAP), nas 

explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamentos, bem como 

o regime a aplicar às atividades de gestão, por valorização ou 

eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações ou em 

unidades autónomas. ------------------------------------------------- 

 



                                                                F. 138 

                                                                  _____________________ 
 

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

2575293418005, situa-se em espaços da classe 4 (Espaços Agrícolas e 

Florestais), na Categoria 4.2 (Espaços Agrícolas), Sub-Categoria 4.2.B 

(Espaços Agrícolas Condicionados – RAN + REN). ---------------------- 

21.42.2. Sobre as parcelas de terreno, impendem duas restrições de 

utilidade pública – RAN e REN. -------------------------------------- 

21.42.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma se encontra a uma distância superior a 100m 

dos aglomerados urbanos mais próximos e a uma distância inferior a 10 

m dos limites da parcela de terreno, desrespeitando as alíneas a) e 

c) do n.º 2 do artigo 36.º120 do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

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

21.43. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ---------------------------------- 

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

o ano de 2004, com o Número de Registo de Exploração 7100939, 

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

de 15CN de bovinos de carne em regime extensivo e equídeos, possuindo 

atualmente 4,6CN de bovinos e 1 CN de equídeos. --------------------- 

21.43.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 12,12ha, 

repartidos por pastagens permanentes, olival, culturas temporárias e 

culturas frutícolas. ------------------------------------------------ 

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

2575293418005, com uma área total de 0,58ha, com área social 

equivalente. ------------------------------------------------------- 

21.43.4. A exploração tem um volume de negócios de 2.151,39€, 

respeitante aos subsídios de apoio à exploração. A detentora não 

apresenta comprovativos de vendas. ---------------------------------- 

21.43.5. Informa a requerente que esta exploração é fundamental para 

a sobrevivência do seu agregado familiar (própria, esposo e três filhos 

dependentes), sendo o trabalho assegurado pelo agregado familiar. O 

agregado familiar dedica-se exclusivamente à atividade agro-pecuária, 

sendo esta a única fonte de rendimento. ----------------------------- 

                                                           
120 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. --------------- 



                                                                F. 139 

                                                                  _____________________ 
 

21.43.6. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente e à inexistência de espaço físico 

necessário para implantar um novo estábulo para a actividade. ------- 

61.  PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ---------------- 

61.1. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

61.2. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

61.3. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

61.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

61.5. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

61.6. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

61.7. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre 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. -------------------------------------------------------- 
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61.8. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

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

61.9. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na análise 
dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que respeita ao 

eventual reconhecimento de interesse público das explorações que 

carecem de regularização, ainda que a eficácia das deliberações 

resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de conceder 

prorrogação do prazo do regime excecional. -------------------------- 

62. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
62.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
62.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

62.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

62.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 
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conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.45. 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 
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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: 

GUILHERMINO JOSÉ SALDANHA PIRES. MORADA: RUA PRINCIPAL, N.º 1, SIGIREI 

| SÃO VICENTE. 5400-773 CHAVES. PROCESSO N.º 38/16 | REQUERIMENTO N.º 

76/16. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 44/DSC/2016. -------------------------- 

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 março121, decorreu, até 

ao dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização 

das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria a ponderação dos 

interesses económicos, sociais e ambientais em presença, os quais se 

encontram enunciados desde a alínea a) à p) do referido número. ----- 

                                                           
121 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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2.7. Para fundamentação do parecer técnico que deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/2013122, 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 no lugar de Segirei, Freguesia de São Vicente, por 

dispor de título válido de exercício de atividade, sendo que a 

alteração ou ampliação das instalações apresenta situação de 

desconformidade com os instrumentos de gestão territorial vinculativos 

dos particulares. --------------------------------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

21.43.7. No que se refere aos elementos instrutórios apresentados 

pelo requerente, do pedido constam os seguintes: -------------------- 

i) Identificação do requerente – Cartão do Cidadão; -------------- 

j) Cópia do título de registo da exploração, emitido pela DRAP-N; 

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

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

m) Extrato da planta de localização, à escala 1:5.000; ----------- 

n) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitido em 08/01/2016, contendo a delimitação da área afeta à 

exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------------------------ 

                                                           
122 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) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo 

IFAP, datado de 22/04/2015; ----------------------------------------- 

p) Cópia de documento de liquidação de IRS, relativo a 2014, emitido 

pela Autoridade Tributária e Aduaneira; ----------------------------- 

q) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, 

a estimativa anual do volume de negócios e a fundamentação para a não 

deslocalização ou desativação da exploração pecuária. --------------- 

21.44. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL EM VIGOR ------------------------------------------------ 

21.44.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 22B do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

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

2775450640004, situa-se em espaços da classe 1 (Espaços Urbanos e 

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

21.44.2. Sobre a parcela de terreno, não impendem quaisquer 

servidões ou restrições de utilidade pública. ----------------------- 

21.44.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma se encontra situada dentro do perímetro de 

construção de Segirei e a uma distância inferior a 10m das extremas 

da parcela de terreno, desrespeitando as alíneas a), b) e c) do n.º 2 

do artigo 36.º123 do Regulamento do Plano Diretor Municipal (RPDM). -- 

21.45. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ---------------------------------- 

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

o ano de 1998, com o Número de Registo de Exploração 2082729, 

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

de 15CN de bovinos de carne em regime extensivo e equídeos, possuindo 

atualmente 47CN de bovinos de carne e 2CN de equídeos. -------------- 

21.45.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 11,99ha, 

com 6,39ha de pastagens permanentes, 3,00ha culturas forrageiras e 

0,58ha de culturas frutícolas. -------------------------------------- 

                                                           
123 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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21.45.3. As instalações são localizadas na parcela com o n.º 

2775450640004, com uma área total de 0,01ha, com área social 

equivalente, tendo as instalações a área coberta de 126m2. ---------- 

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

5.000,00€, respeitante à venda de animais, realizada na Feira de Gado 

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

21.45.2. O trabalho na exploração é assegurado pelo detentor e esposa 

que se dedicam exclusivamente à atividade agro-pecuária. 

Eventualmente, em períodos em que o trabalho é maior, recorre à 

contratação de trabalhadores externos. ------------------------------ 

21.45.3. Afirma o requerente que esta actividade é fulcral para a 

sobrevivência do agregado familiar, sendo a sua única fonte de 

rendimentos. Caso a exploração feche ele terá de sair da aldeia e 

procurar trabalho noutra região ou país. ---------------------------- 

21.45.4. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. -------------------------------------------------------- 

21.45.5. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente. ----------------------------------- 

21.45.6. O requerente apela ainda ao facto da aldeia de Segirei ser 

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

63.  PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ---------------- 

63.1. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

63.2. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

63.3. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

63.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

63.5. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 
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problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

63.6. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

63.7. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre 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. -------------------------------------------------------- 

63.8. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

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

63.9. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na análise 
dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que respeita ao 

eventual reconhecimento de interesse público das explorações que 

carecem de regularização, ainda que a eficácia das deliberações 

resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de conceder 

prorrogação do prazo do regime excecional. -------------------------- 

64. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
64.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
64.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

64.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 
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64.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 
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5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.46. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE PECUÁRIA NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO, COM CARÁCTER 

EXTRAORDINÁRIO, DO REGIME EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ECONÓMICAS (RERAE), DE ACORDO COM O EXPRESSO NA ALÍNEA A) DO N.º 4 DO 

ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO. REQUERENTE: 

JORGE CÂNDIDO SANTOS FERNANDES. MORADA: RUA DA MACIEIRA, N.º 1, GONDAR| 

NOGUEIRA DA MONTANHA. 5400-650 CHAVES. PROCESSO N.º 42/16 | 

REQUERIMENTO N.º 91/16. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 45/DSC/2016. --------- 

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 março124, decorreu, até 

ao dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização 

das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia 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 

                                                           
124 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, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/2013125, de 14 de junho e nas portarias 

regulamentares conexas ao Novo Regime das Atividades Pecuárias 

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

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

3.1. IDENTIFICAÇÃO --------------------------------------------------- 
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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 no Lugar de Campinas, Gondar, Freguesia Nogueira da 

Montanha, por dispor de título válido de exercício de atividade, 

apresentando situação de desconformidade com os instrumentos de gestão 

territorial vinculativos dos particulares. -------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

21.45.7. No que se refere aos elementos instrutórios apresentados 

pelo requerente, do pedido constam os seguintes: -------------------- 

a) Identificação do requerente – Cartão do Cidadão; -------------- 

b) Identificação da representante da herança de Manuel Fernandes 

(cabeça de casal) – BI e NIF; --------------------------------------- 

c) Declaração (não reconhecida legalmente) emitida pela 

representante da herança de Manuel Fernandes, a atestar a exploração 

de parcela de terreno, a favor do requerente; ----------------------- 

d) Cópia do título de exploração, emitido pela DRAP-N; ----------- 

e) Cópia de Licença de exploração bovina, emitida pela DGV; ------ 

f) Cópia de caderneta predial rústica, emitida pela Autoridade 

Tributária e Aduaneira; --------------------------------------------- 

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

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

i) Planta do estábulo, à escala 1:200; --------------------------- 

j) Cópia de extrato de movimentos de conta bancária, relativamente 

aos subsídios e apoios recebidos, no âmbito da exploração pecuária, 

durante o ano 2015; ------------------------------------------------- 

k) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitido em 11/01/2016, contendo a delimitação da área afeta à 

exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------------------------ 

l) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, 

a estimativa anual do volume de negócios e dos subsídios auferidos e 

a fundamentação para a não deslocalização ou desativação da exploração 

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

21.46. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL EM VIGOR ------------------------------------------------ 

21.46.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 47B do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

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

2585225829006, situa-se em 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). ------------------- 

21.46.2. Sobre a parcela de terreno, não impendem quaisquer 

servidões ou restrições de utilidade pública. ----------------------- 

21.46.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma se encontra situada a Norte da parcela de 

terreno supra referida, a uma distância inferior a 100m, do perímetro 

de construção de Nogueira da Montanha e a uma distância inferior a 10 

m dos limites da referida parcela, desrespeitando as alíneas b) e c) 
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do n.º 2 do artigo 36.º126 do Regulamento do Plano Diretor Municipal.- 

21.47. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ---------------------------------- 

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

o ano de 1980, com o Número de Registo de Exploração 1084062, 

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

de 12CN de bovinos de carne em regime extensivo e 1CN de equídeos. A 

exploração atualmente possui 6bovinos adultos e 4 vitelos e 1 equídeo.  

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

2585225829006, com uma área total de 0,47ha, com 0,02ha de área social, 

tendo as instalações uma área de 195m2. ----------------------------- 

21.47.3. A exploração tem um volume de negócios de 9.800,00€, 

respeitante aos subsídios de apoio à exploração e à venda de animais.  

21.47.4. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. -------------------------------------------------------- 

21.47.5. A desactivação desta actividade económica pressupõe o fim 

do rendimento deste agregado familiar (composto por 4 pessoas) e de 

dois postos de trabalho. -------------------------------------------- 

21.47.6. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente. ----------------------------------- 

65.  PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ---------------- 

65.1. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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; - 
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Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ------------------ 

2) Instalações agro-pecuárias - A edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para a criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local. ------ 

b) A sua localização e implantação serão tais que garantem um 

afastamento mínimo de 200 m às linhas limites dos aglomerados - classe 

de espaços urbanos e urbanizáveis – e a quaisquer outras edificações 

existentes, licenciadas, ou previstas em projecto de ordenamento 

urbanístico ou operações de loteamento urbano plenamente eficazes, 

exceto em relação àquelas que se destinem exclusivamente a actividades 

agro-pecuárias. ---------------------------------------------------- 

c) As parcelas onde se localizarem deverão possuir uma dimensão tal 

que a distância entre o perímetro exterior destas edificações e as 

extremas da mesma parcela nunca seja inferior a 10 m. --------------- 
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(ii) Dispondo de título válido de exploração ou de exercício, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

65.2. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

65.3. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

65.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

65.5. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 

territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

65.6. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

65.7. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre 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. -------------------------------------------------------- 

65.8. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

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

65.9. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na análise 
dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que respeita ao 

eventual reconhecimento de interesse público das explorações que 

carecem de regularização, ainda que a eficácia das deliberações 

resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 
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à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de conceder 

prorrogação do prazo do regime excecional. -------------------------- 

66. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
66.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
66.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

66.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

66.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 
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venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.47. 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: 

ELSA FERNANDES GUEDES DOS SANTOS. MORADA: RUA DO TOURAL, N.º140D, 

LOIVOS | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LOIVOS E PÓVOA DE AGRAÇÕES. 5400-076 

CHAVES. PROCESSO N.º 43/16 | REQUERIMENTO N.º 93/16. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 46/DSC/2016. --------------------------------- 

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 



                                                                F. 5 

                                                                  _____________________ 
 

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 março127, decorreu, até 

ao dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização 

das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

                                                           
127 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos 

de regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do artigo 1.º, do DL n.º 165/2014. --------------   
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artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/2013128, de 14 de junho e nas portarias 

regulamentares conexas ao Novo Regime das Atividades Pecuárias 

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

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

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

O requerimento apresentado consubstancia o pedido de emissão de 

certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal na regularização da atividade pecuária que a 

requerente possui no Lugar da Carreira Meada de Cima, Loivos, União 

das Freguesias de Loivos e Póvoa de Agrações, por dispor de título 

válido de exercício de atividade, apresentando situação de 

desconformidade com os instrumentos de gestão territorial vinculativos 

dos particulares. --------------------------------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

No que se refere aos elementos instrutórios apresentados pela 

requerente, do pedido constam os seguintes: ------------------------- 

a) Identificação da requerente – Cartão do Cidadão; --------------- 

b) Cópia do título de registo da exploração, emitido pela DRAP-N; 

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

d) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitido em 28/02/2014, contendo a delimitação da área afeta à 

exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------------------------ 

e) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo 

IFAP, datado de 07/04/2015; ----------------------------------------- 

f) Cópia de comprovativo de entrega de declaração de IRS relativa ao 

ano 2014; ----------------------------------------------------------- 

g) Cópia de documento respeitante à liquidação de IRS relativa a 

2013, emitido pela Autoridade Tributária e Aduaneira; --------------- 

h) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através de 

memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, a 

estimativa anual do volume de subsídios auferidos e a fundamentação 

para a não deslocalização ou desativação da exploração pecuária. ---- 

21.48. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL EM VIGOR ------------------------------------------------ 

21.48.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 61A do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pela requerente, 

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

2525195617003, situa-se em espaços da classe 4 (Espaços Agrícolas e 

                                                           
128 NREAP ------------------------------------------------------------ 

Aprova o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP), vindo 

substituir o Decreto-Lei n.º 214/2008 e posteriores alterações que 

estabelecia o regime do exercício da atividade pecuária (REAP), nas 

explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamentos, bem como 

o regime a aplicar às atividades de gestão, por valorização ou 

eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações ou em 

unidades autónomas. ------------------------------------------------- 
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Florestais), na Categoria 4.3 (Espaços Agro-Florestais), 

maioritariamente na Sub-Categoria 4.3.A (Espaços Agro-Florestais 

Comuns) e a parte restante na Sub-Categoria 4.3.B (Espaços Agro-

Florestais Condicionados – REN). ------------------------------------ 

21.48.2. Sobre as parcelas de terreno, impende uma restrição de 

utilidade pública - REN. -------------------------------------------- 

21.48.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma se encontra a uma distância superior a 100m 

do aglomerado urbano de Loivos e a uma distância inferior a 10 m de 

uma das extremas da parcela, desrespeitando a alínea c) do n.º 2 do 

artigo 36.º129 do Regulamento do Plano Diretor Municipal (RPDM). ----- 

21.49. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ---------------------------------- 

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

o ano de 2004, com o Número de Registo de Exploração 5054982, 

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

de 15CN de ovinos de carne em regime extensivo, possuindo atualmente 

7CN de ovinos. ------------------------------------------------------ 

21.49.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 3,90ha, 

com 0,31ha de pastagens permanentes, 0,23ha de vinha, 1,42ha de olival 

e a restante área com culturas forrageiras. ------------------------- 

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

2525195617003, com uma área total de 1,11ha, com área social de 0,02ha. 

21.49.4. A exploração tem um volume de negócios próximo de 2.000,00€, 

respeitante aos subsídios de apoio à exploração (1.400,00€) e vendas 

dos animais pelos comerciantes locais e na Feira de Gado de Chaves. 

Este rendimento é um complemento ao rendimento familiar (5.546,69€).  

21.49.5. Informa a requerente que esta exploração é fundamental para 

a sobrevivência do seu agregado familiar (própria, esposo e dois filhos 

dependentes), sendo o trabalho assegurado pelo agregado familiar. O 

agregado familiar dedica-se exclusivamente à atividade agro-pecuária. 

Eventualmente, em períodos em que o trabalho é maior, por norma, 

recorre à contratação de trabalhadores externos. -------------------- 

                                                           
129 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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21.49.6. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. -------------------------------------------------------- 

21.49.7. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente. ----------------------------------- 

67.  PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ---------------- 

67.1. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

67.2. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

67.3. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

67.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

67.5. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

67.6. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

67.7. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre em linha de conta 

os vários usos e ocupações prevalecentes na envolvente da atividade 
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em causa e das dinâmicas de povoamento que estão subjacentes à 

localidade. -------------------------------------------------------- 

67.8. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

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

67.9. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na análise 
dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que respeita ao 

eventual reconhecimento de interesse público das explorações que 

carecem de regularização, ainda que a eficácia das deliberações 

resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de conceder 

prorrogação do prazo do regime excecional. -------------------------- 

68. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
68.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
68.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

68.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

68.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  
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2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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3.48. 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: 

DUARTE JOSÉ BARREIRA CALDAS. MORADA: RUA 28 DE SETEMBRO, N.º 20, 

ARGEMIL DA RAIA | U.F. TRAVANCAS E RORIZ. 5400-796 CHAVES. PROCESSO 

N.º 52/16 | REQUERIMENTO N.º 108/16. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

47/DSC/2016. ------------------------------------------------------- 

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 março130, decorreu, até 

ao dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização 

das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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. --------------------------------------- 

                                                           
130 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos 

de regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do artigo 1.º, do DL n.º 165/2014. --------------   
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2.6. Segundo o n.º 5 do mesmo artigo, o pedido deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/2013131, 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 no lugar de Argemil da Raia, U.F. de Travancas e 

Roriz, por dispor de título válido de exercício de atividade, sendo 

que a alteração ou ampliação das instalações apresenta situação de 

desconformidade com os instrumentos de gestão territorial vinculativos 

dos particulares. --------------------------------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

21.49.8. No que se refere aos elementos instrutórios apresentados 

pelo requerente, do pedido constam os seguintes: -------------------- 

a) Identificação do requerente – Cartão do Cidadão; -------------- 

b) Requerimento a solicitar emissão de certidão de interesse público 

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

c) Cópia do título de registo da exploração, emitido pela DRAP-N; 

d) Extratos de plantas de ordenamento, à escala 1:10.000; -------- 

                                                           
131 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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e) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitido em 15/01/2016, contendo a delimitação da área afeta à 

exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------------------------ 

f) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo 

IFAP, datado de 15/01/2016; ----------------------------------------- 

g) Cópias de faturas associadas à exploração pecuária, emitidas em 

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

h) Cópia de comprovativos de entrega de declaração de IRS relativas 

aos anos 2013 e 2014; ----------------------------------------------- 

i) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, 

a estimativa anual do volume de subsídios auferidos e a fundamentação 

para a não deslocalização ou desativação da exploração pecuária. ---- 

21.50. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL EM VIGOR ------------------------------------------------ 

21.50.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 22A do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

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

2695402560001, situa-se em espaços da classe 1 (Espaços Urbanos e 

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

21.50.2. Sobre a parcela de terreno, não impendem quaisquer 

servidões ou restrições de utilidade pública. ----------------------- 

21.50.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma se encontra situada dentro do perímetro de 

construção de Argemil da Raia e a uma distância inferior a 10 m das 

extremas da parcela de terreno, desrespeitando as alíneas a), b) e c) 

do n.º 2 do artigo 36.º132 do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

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

21.51. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ---------------------------------- 

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

o ano de 1998, com o Número de Registo de Exploração 2103581, 

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

                                                           
132 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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de 15CN de bovinos de carne em regime extensivo. A exploração possui 

atualmente 12,6CN de bovinos. --------------------------------------- 

21.51.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 11,33ha, 

com 6,39ha de pastagens permanentes, 3,00ha culturas forrageiras e 

0,58ha de culturas frutícolas. -------------------------------------- 

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

2695402560001, com uma área total de 0,02ha, com área social 

equivalente, tendo as instalações a área coberta de 180m2. ---------- 

21.51.4. A exploração tem um volume de negócios próximo de 8.000,00€, 

respeitante aos subsídios de apoio à exploração e à venda de animais, 

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

21.51.5. O trabalho na exploração é assegurado pelo detentor e esposa 

que se dedicam exclusivamente à atividade agro-pecuária. 

Eventualmente, em períodos em que o trabalho é maior, recorre à 

contratação de trabalhadores externos. ------------------------------ 

21.51.6. Afirma o requerente que esta actividade é fulcral para a 

sobrevivência do agregado familiar, pois tem dependentes ao seu cargo.  

21.51.7. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. -------------------------------------------------------- 

21.51.8. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente. ----------------------------------- 

21.51.9. O requerente apela ainda ao facto da aldeia de Argemil da 

Raia ser uma zona de montanha em elevado risco de despovoamento. ---- 

69.  PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ---------------- 

69.1. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

69.2. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

69.3. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

69.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

69.5. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 
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ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

69.6. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

69.7. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre 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. -------------------------------------------------------- 

69.8. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

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

69.9. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na análise 
dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que respeita ao 

eventual reconhecimento de interesse público das explorações que 

carecem de regularização, ainda que a eficácia das deliberações 

resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de conceder 

prorrogação do prazo do regime excecional. -------------------------- 

70. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
70.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
70.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

70.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 
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ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

70.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 
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ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.49. 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: 

LUÍS MANUEL IGREJAS CARVALHAL. MORADA: ESTRADA NOVA N.º 9 | SÃO VICENTE 

DA RAIA. 5400-773 CHAVES. PROCESSO N.º 65/16 | REQUERIMENTO N.º 133/16.  

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 48/DSC/2016. --------------------------------- 

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 março133, decorreu, até 

ao dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização 

das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia 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; 

                                                           
133 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos 

de regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do artigo 1.º, do DL n.º 165/2014. --------------   
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(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/2013134, de 14 de junho e nas portarias 

regulamentares conexas ao Novo Regime das Atividades Pecuárias 

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

                                                           
134 NREAP ------------------------------------------------------------ 

Aprova o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP), vindo 

substituir o Decreto-Lei n.º 214/2008 e posteriores alterações que 

estabelecia o regime do exercício da atividade pecuária (REAP), nas 

explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamentos, bem como 

o regime a aplicar às atividades de gestão, por valorização ou 

eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações ou em 

unidades autónomas. ------------------------------------------------- 
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3. ANÁLISE DO PEDIDO ----------------------------------------------- 

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

O requerimento apresentado consubstancia o pedido de emissão de 

certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal na regularização da atividade pecuária que a 

requerente possui na localidade e Freguesia de S. Vicente da Raia, por 

dispor de título válido de exercício de atividade, apresentando 

situação de desconformidade com os instrumentos de gestão territorial 

vinculativos dos particulares. -------------------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO -------------------------------------------------------  

21.51.10. No que se refere aos elementos instrutórios apresentados 

pelo requerente, do pedido constam os seguintes: -------------------- 

a) Identificação da requerente – BI e NIF; --------------------- 

b) Cópia do título de registo da exploração,emitido pela DRAP-N; 

c) Cópia de alvará de construção de armazém agrícola, emitido 

pela Câmara Municipal de Chaves, em 26/07/2004; --------------------- 

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

e) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitidos em 04/01/2016, contendo a delimitação da área das 

parcelas afetas à exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------ 

f) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo 

IFAP em 04/01/2016; ------------------------------------------------- 

g) Cópia de documento de consulta (HORFR015) contendo os núcleos 

de produção e marcas de exploração associadas; ---------------------- 

h) Cópia de comprovativo de entrega de declaração de IRS, 

respeitante ao ano 2014; -------------------------------------------- 

i) Cópia de documento de demonstração de liquidação de IRS emitida 

pela Autoridade Tributária e Aduaneira, respeitante ao ano 2014; ---- 

j) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho 

e a fundamentação para a não desativação ou deslocalização da atividade 

económica. --------------------------------------------------------- 

21.52. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL EM VIGOR ------------------------------------------------ 

De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 22B do Plano Diretor 

Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, e 

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

2755432327008, situa-se espaços da classe 4 (Espaços Agrícolas e 

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

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

21.52.1. Sobre a parcela de terreno, não impendem quaisquer 

servidões ou restrições de utilidade pública. ----------------------- 

21.52.2. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma se encontra situada a Norte da parcela de 

terreno supra referida e a uma distância inferior a 100m, do perímetro 

de construção de São Vicente e a uma distância inferior a 10 m das 

extremas da parcela, desrespeitando as alíneas b) e c) do n.º 2 do 

artigo 36.º135 do Regulamento do Plano Diretor Municipal. ------------  

                                                           
135 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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21.53. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ---------------------------------- 

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

o ano de 1998, com o Número de Registo de Exploração 5077632, 

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

de 15CN de bovinos e equídeos, possuindo atualmente 5CN de bovinos. - 

21.53.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 11,86ha.  

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

2725432327008, com uma área total de 0,06ha, área social de 0,1ha. -- 

21.53.4. O trabalho na exploração é assegurado pelo detentor e seu 

agregado familiar que se dedicam exclusivamente à atividade 

agropecuária. ------------------------------------------------------ 

21.53.5. A exploração tem um volume de negócios de 17538,00€, 

respeitante aos subsídios de apoio à exploração e à venda de animais 

aos comerciantes locais. -------------------------------------------- 

21.53.6. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. -------------------------------------------------------- 

21.53.7. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para a requerente. ----------------------------------- 

71.  PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ---------------- 

71.1. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

71.2. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

                                                           

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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71.3. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

71.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

71.5. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

71.6. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

71.7. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre 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. -------------------------------------------------------- 

71.8. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública. ------------------------------------ 

71.9. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na análise 
dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que respeita ao 

eventual reconhecimento de interesse público das explorações que 

carecem de regularização, ainda que a eficácia das deliberações 

resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de conceder 

prorrogação do prazo do regime excecional. -------------------------- 

72. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
72.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
72.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 
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alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

72.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

72.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 
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no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

À Reunião Câmara. --------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 

 

 

3.50. 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: 

MABILDE DE JESUS BATISTA. MORADA: RUA PRINCIPAL N.º 6 | ORJAIS | SÃO 

VICENTE DA RAIA. 5400-772 CHAVES. PROCESSO N.º 66/16 | REQUERIMENTO 

N.º 134/16. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 49/DSC/2016. --------------------- 

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 março136, decorreu, até 

ao dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização 

                                                           
136 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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das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/2013137, de 14 de junho e nas portarias 

regulamentares conexas ao Novo Regime das Atividades Pecuárias 

(NREAP). ----------------------------------------------------------- 

3. ANÁLISE DO PEDIDO ----------------------------------------------- 

3.1. IDENTIFICAÇÃO --------------------------------------------------- 

O requerimento apresentado consubstancia o pedido de emissão de 

certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal na regularização da atividade pecuária que a 

requerente possui na localidade de Orjais, Freguesia de S. Vicente da 

Raia, por dispor de título válido de exercício de atividade, 

apresentando situação de desconformidade com os instrumentos de gestão 

territorial vinculativos dos particulares. -------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

21.53.8. No que se refere aos elementos instrutórios apresentados 

pelo requerente, do pedido constam os seguintes: -------------------- 

a) Identificação da requerente – Cartão do Cidadão; ------------- 

b) Cópia do título de registo da exploração, emitido pela DRAP-N; 

c) Extrato da planta de condicionantes, à escala 1:10.000; ------ 

d) Extrato da planta de ordenamento, à escala 1:10.000; --------- 

e) Extrato da planta de localização, à escala 1:5.000; ---------- 

f) Extrato da planta de localização, à escala 1:25.000; --------- 

g) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitidos em 03/01/2013, contendo a delimitação da área das 

parcelas afetas à exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------ 

h) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo 

IFAP em 18/01/2016; ------------------------------------------------- 

i) Cópia de comprovativo de entrega de declaração de IRS, 

respeitante ao ano 2014; -------------------------------------------- 

j) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, 

a estimativa anual do volume de negócios e a fundamentação para a não 

desativação ou deslocalização da atividade económica. --------------- 

21.54. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL EM VIGOR ------------------------------------------------ 

De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 22B do Plano Diretor 

Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, e 

identificada no sistema de identificação parcelar (SIP), com o n.º 

2745407789010, 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), em áreas a que se refere o nº 

5 do artigo 37.º). -------------------------------------------------- 

21.54.1. Sobre a parcela de terreno, não impendem quaisquer 

servidões ou restrições de utilidade pública. ----------------------- 

21.54.2. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma se encontra situada a uma distância inferior 

a 100 m, do perímetro urbano de Orjais e a menos de 10m dos limites 

                                                           
137 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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da parcela, desrespeitando as alíneas b) e c) do n.º 2 do artigo 36.º138 

do Regulamento do Plano Diretor Municipal. --------------------------  

21.55. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ---------------------------------- 

21.55.1. A exploração da requerente encontra-se em exercício desde 

o ano de 2009, com o Número de Registo de Exploração 2055801, 

enquadrada em termos de NREAP, numa Classe 3, com capacidade máxima 

de 15CN de ovinos/caprinos, suínos e equídeos, possuindo atualmente 

15CN de ovinos/caprinos. -------------------------------------------- 

21.55.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 9,21ha, 

sendo a área de 0,94ha de pastagens permanentes, 4,0ha de área de 

baldio, 1,42ha de culturas forrageiras, 1,31ha de culturas frutícolas 

e 0,51ha de vinha. -------------------------------------------------- 

21.55.3. As instalações são localizadas na parcela com o n.º 

2745407789010, com uma área total de 0,09ha, e área coberta de 18x9m. 

21.55.4. O trabalho na exploração é assegurado pela detentora e seu 

companheiro que se dedicam exclusivamente à atividade agropecuária. - 

21.55.5. A exploração tem um volume de negócios de 9067,46€, 

respeitante aos subsídios de apoio à exploração e à venda de animais 

aos comerciantes locais. -------------------------------------------- 

21.55.6. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. -------------------------------------------------------- 

21.55.7. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para a requerente. ----------------------------------- 

73.  PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ---------------- 

73.1. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

                                                           
138 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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(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

73.2. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

73.3. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

73.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

73.5. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

73.6. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

73.7. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre 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. -------------------------------------------------------- 

73.8. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública. ------------------------------------ 
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73.9. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na análise 
dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que respeita ao 

eventual reconhecimento de interesse público das explorações que 

carecem de regularização, ainda que a eficácia das deliberações 

resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de conceder 

prorrogação do prazo do regime excecional. -------------------------- 

74. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
74.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
74.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

74.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

74.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 
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4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

À Reunião Câmara. --------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 

 

 

3.51. 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: 

JÚLIA FERREIRA MOURA CARNEIRO. MORADA: RUA DA CONGA N.º 4 | CARVELA | 

NOGUEIRA DA MONTANHA. 5400-649 CHAVES. PROCESSO N.º 67/16 | 

REQUERIMENTO N.º 141/16. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 50/DSC/2016. -------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------- 
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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 março139, decorreu, até 

ao dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização 

das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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); 

                                                           
139 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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(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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/2013140, 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 Carvela, Freguesia de Nogueira da 

Montanha, por dispor de título válido de exercício de atividade, 

apresentando situação de desconformidade com os instrumentos de gestão 

territorial vinculativos dos particulares. -------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO  ------------------------------------------------------ 

21.55.8. No que se refere aos elementos instrutórios apresentados 

pelo requerente, do pedido constam os seguintes: -------------------- 

a) Identificação da requerente – Cartão do Cidadão; ------------- 

b) Cópia do título de registo da exploração, emitido pela DRAP-N; 

c) Extrato da planta de ordenamento, à escala 1:10.000; --------- 

d) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitidos em 16/04/2014, contendo a delimitação da área das 

parcelas afetas à exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------ 

e) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo 

IFAP em 20/01/2016; ------------------------------------------------- 

f) Cópia de faturas respeitantes à atividade, emitidas em 2014 e 

2015; -------------------------------------------------------------- 

g) Cópia de comprovativo de entrega de declaração de IRS, 

respeitante ao ano 2014; -------------------------------------------- 

h) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, 

a estimativa anual do volume de negócios e dos subsídios auferidos, 

bem como a fundamentação para a não desativação ou deslocalização da 

atividade económica. ------------------------------------------------ 

                                                           
140 NREAP ------------------------------------------------------------ 

Aprova o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP), vindo 

substituir o Decreto-Lei n.º 214/2008 e posteriores alterações que 

estabelecia o regime do exercício da atividade pecuária (REAP), nas 

explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamentos, bem como 

o regime a aplicar às atividades de gestão, por valorização ou 

eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações ou em 

unidades autónomas. ------------------------------------------------- 

 



                                                                F. 32 

                                                                  _____________________ 
 

21.56. ENQUADRAMENTO D O PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL EM VIGOR ------------------------------------------------  

21.56.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 47B do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

e identificada no sistema de identificação parcelar (SIP), com o n.º 

2585256725046, situa-se em espaços da classe 4 (Espaços Agrícolas e 

Florestais), na Categoria 4.2 (Espaços Agrícolas), Sub-Categoria 4.2.A 

(Espaços Agrícolas Defendidos – RAN). -------------------------------  

21.56.2. Sobre a parcela de terreno, impende uma restrição de 

utilidade pública - RAN. -------------------------------------------- 

21.56.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma se encontra situada uma distância inferior a 

100m, do aglomerado urbano de Carvela e a uma distância inferior a 10 

m dos limites da parcela de terreno, desrespeitando as alíneas b) e 

c) do n.º 2 do artigo 36.º141 do Regulamento do Plano Diretor Municipal.  

21.57. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ----------------------------------  

21.57.1. A exploração da requerente encontra-se em exercício desde 

o ano de 1991, com o Número de Registo de Exploração 09099891, 

enquadrada em termos de NREAP, numa Classe 3, com capacidade máxima 

de 15CN de equídeos, suínos e bovinos, possuindo atualmente 10CN de 

bovinos, 0,5CN de suínos e 1CN de equídeo. -------------------------- 

21.57.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 5,51ha, 

sendo a área de 1,25ha de pastagens permanentes, 2,58ha de culturas 

forrageiras, 0,58ha de culturas frutícolas e 0,54ha de vinha. -------  

21.57.3. As instalações são localizadas na parcela com o n.º 

2585256725046, com uma área total de 0,17ha, e área coberta de 0,04ha, 

composta por estábulo e armazém. ------------------------------------ 

21.57.4. O trabalho na exploração é assegurado pelo detentor e esposa 

que se dedicam exclusivamente à atividade agropecuária. -------------  

21.57.5. A exploração tem um volume de negócios de 3061,61€, 

respeitante a vendas de animais aos comerciantes locais.  ----------- 

                                                           
141 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. ---------------    



                                                                F. 33 

                                                                  _____________________ 
 

21.57.6. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. -------------------------------------------------------- 

21.57.7. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente. ----------------------------------- 

21.57.8. O requerente apela ainda ao facto da aldeia de Carvela ser 

uma zona de montanha em risco de despovoamento. --------------------- 

75.  PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ---------------- 

75.1. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

75.2. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

75.3. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

75.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

75.5. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

75.6. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

75.7. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 



                                                                F. 34 

                                                                  _____________________ 
 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre 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. -------------------------------------------------------- 

75.8. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública. ------------------------------------ 

75.9. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na análise 
dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que respeita ao 

eventual reconhecimento de interesse público das explorações que 

carecem de regularização, ainda que a eficácia das deliberações 

resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de conceder 

prorrogação do prazo do regime excecional. -------------------------- 

76. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
76.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
76.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

76.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

76.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 
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1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral. 

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

À Reunião Câmara. --------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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3.52. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE PECUÁRIA NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO, COM CARÁCTER 

EXTRAORDINÁRIO, DO REGIME EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ECONÓMICAS (RERAE), DE ACORDO COM O EXPRESSO NA ALÍNEA A) DO N.º 4 DO 

ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO. REQUERENTE: 

CÂNDIDO BARROS RODRIGUES. MORADA: RUA DA CORTINHA N.º 1 | VILA NOVA 

DE VEIGA | S. PEDRO DE AGOSTÉM. 5400-764 CHAVES. PROCESSO N.º 68/16 | 

REQUERIMENTO N.º 143/16. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 51/DSC/2016. -------- 

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 março142, decorreu, até 

ao dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização 

das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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. --------------------------------------- 

                                                           
142 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos 

de regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do artigo 1.º, do DL n.º 165/2014. --------------   
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2.6. Segundo o n.º 5 do mesmo artigo, o pedido deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/2013143, 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 Vila Nova de Veiga, Freguesia de 

S. Pedro de Agostém, por dispor de título válido de exercício de 

atividade, apresentando situação de desconformidade com os 

instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares. --- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

21.57.9. No que se refere aos elementos instrutórios apresentados 

pelo requerente, do pedido constam os seguintes: -------------------- 

a) Identificação do requerente – BI e NIF; --------------------- 

b) Cópia do título de registo da exploração,emitido pela DRAP-N; 

c) Extrato da planta de ordenamento, à escala 1:10.000; -------- 

d) Extrato da planta de localização, à escala 1:25.000; -------- 

                                                           
143 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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e) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitidos em 29/12/2010, contendo a delimitação da área das 

parcelas afetas à exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------ 

f) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo 

IFAP em 20/01/2016; ------------------------------------------------- 

g) Cópia de comprovativo de entrega de declaração de IRS, 

respeitante ao ano 2014; -------------------------------------------- 

h) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, 

a estimativa anual do volume de negócios e dos subsídios auferidos, 

bem como a fundamentação para a não desativação ou deslocalização da 

atividade económica. ------------------------------------------------ 

21.58. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL EM VIGOR ------------------------------------------------ 

21.58.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 34B do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

e identificada no sistema de identificação parcelar (SIP), com o n.º 

2535264162004 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). ----------------------------- 

21.58.2. Sobre a parcela de terreno, não impendem quaisquer 

servidões ou restrições de utilidade pública. ----------------------- 

21.58.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma se encontra situada a uma distância inferior 

a 100m, do perímetro de construção de Vila Nova de Veiga e a uma 

distância inferior a 10 m das extremas da parcela, desrespeitando as 

alíneas b) e c) do n.º 2 do artigo 36.º144 do Regulamento do Plano 

Diretor Municipal. -------------------------------------------------- 

21.59. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ----------------------------------  

21.59.1. A exploração da requerente encontra-se em exercício desde 

o ano de 1999, com o Número de Registo de Exploração 2016043, 

enquadrada em termos de NREAP, numa Classe 2, com capacidade máxima 

                                                           
144 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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de 23,25CN de ovinos, possuindo atualmente 37,25CN de ovinos em regime 

extensivo de carne. ------------------------------------------------- 

21.59.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 6,09ha, 

sendo a área de 0,21ha de pastagens permanentes, 0,70ha de culturas 

forrageiras e 0,17ha de vinha. Possui autorização do conselho diretivo 

de baldio para utilizar a área de 22ha. ----------------------------- 

21.59.3. As instalações são localizadas na parcela com o n.º 

2535264162004, com uma área total de 0,05ha, e área coberta de 364m2. 

21.59.4. O trabalho na exploração é assegurado pelo detentor e esposa 

que se dedicam exclusivamente à atividade agropecuária. ------------- 

21.59.5. A exploração tem um volume de negócios de 4189,40€, 

respeitante a subsídios de apoio À exploração, pois alega não ter 

emitido faturas nos dois últimos anos. ------------------------------  

21.59.6. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. -------------------------------------------------------- 

21.59.7. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente. ----------------------------------- 

77.  PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ---------------- 

77.1. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

77.2. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

77.3. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

77.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

77.5. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

77.6. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 
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situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

77.7. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre 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. -------------------------------------------------------- 

77.8. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública. ------------------------------------ 

77.9. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na análise 
dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que respeita ao 

eventual reconhecimento de interesse público das explorações que 

carecem de regularização, ainda que a eficácia das deliberações 

resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de conceder 

prorrogação do prazo do regime excecional. -------------------------- 

78. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
78.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
78.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

78.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

78.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 
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À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 
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DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

À Reunião Câmara. --------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 

 

 

3.53. 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 AUGUSTO FERNANDES FERREIRA. MORADA: ESTRADA MUNICIPAL N.º 14 

| VILA VERDE DE OURA | OURA. 5425-230 VIDAGO. PROCESSO N.º 77/16 | 

REQUERIMENTO N.º 158/16. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 52/DSC/2016. -------- 

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 março145, decorreu, até 

ao dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização 

das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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. ------------------------------------------------- 

                                                           
145 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/2013146, 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 Vila Verde de Oura, Freguesia de 

Oura, por dispor de título válido de exercício de atividade, 

                                                           
146 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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apresentando situação de desconformidade com os instrumentos de gestão 

territorial vinculativos dos particulares. -------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

21.59.8. No que se refere aos elementos instrutórios apresentados 

pelo requerente, do pedido constam os seguintes: -------------------- 

a) Identificação do requerente – BI e NIF; ---------------------- 

b) Cópia do título de registo da exploração, emitido pela DRAP-N; 

c) Extrato da planta de ordenamento, à escala 1:10.000; --------- 

d) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitidos em 27/05/2015, contendo a delimitação da área das 

parcelas afetas à exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------ 

e) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo 

IFAP em 27/05/2015; ------------------------------------------------- 

f) Cópia de comprovativo de entrega de declaração de IRS, 

respeitante ao ano 2013; -------------------------------------------- 

g) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho 

e a fundamentação para a não desativação ou deslocalização da atividade 

económica. --------------------------------------------------------- 

21.60. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL EM VIGOR ------------------------------------------------ 

21.60.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 61A do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

e identificada no sistema de identificação parcelar (SIP), com o n.º 

2485174240001, situa-se em espaços da classe 4 (Espaços Agrícolas e 

Florestais), maioritariamente na Categoria 4.2 (Espaços Agrícolas) na 

Sub-Categoria 4.2.A (Espaços Agrícolas Defendidos – RAN) e a parte 

restante na Categoria 4.3 (Espaços Agro-Florestais), Sub-Categoria 

4.3.A (Espaços Agro-Florestais Comuns). -----------------------------  

21.60.2. Sobre a parcela de terreno, impende uma restrição de 

utilidade pública - RAN. -------------------------------------------- 

21.60.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma se encontra situada a uma distância superior 

a 100m, do perímetro de construção de Vila Verde de Oura e a uma 

distância superior a 10 m das extremas da parcela, desrespeitando as 

alíneas a) e c) do n.º 2 do artigo 36.º147 do Regulamento do Plano 

Diretor Municipal. -------------------------------------------------- 

                                                           
147 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, 
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21.61. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ----------------------------------  

21.61.1. A exploração da requerente, com o Número de Registo de 

Exploração 7068074, enquadra-se em termos de NREAP, numa Classe 3, com 

capacidade máxima de 15CN de bovinos e equídeos, possuindo atualmente 

9,4CN de bovinos para produção de carne. ---------------------------- 

21.61.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 13,62ha. 

21.61.3. As instalações são localizadas na parcela com o n.º 

2485174240001, com uma área total de 4,48ha, e área social de 0,03ha2. 

21.61.4. O trabalho na exploração é assegurado pelo detentor que se 

dedica exclusivamente à atividade agropecuária. --------------------- 

21.61.5. A exploração tem um volume de negócios de 3300,00€, 

respeitante a serviços. --------------------------------------------- 

21.61.6. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. -------------------------------------------------------- 

21.61.7. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente. ----------------------------------- 

79.  PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ---------------- 

79.1. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

79.2. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

79.3. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

79.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

79.5. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

                                                           

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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instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

79.6. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

79.7. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre 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. -------------------------------------------------------- 

79.8. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública. ------------------------------------ 

79.9. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na análise 
dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que respeita ao 

eventual reconhecimento de interesse público das explorações que 

carecem de regularização, ainda que a eficácia das deliberações 

resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de conceder 

prorrogação do prazo do regime excecional. -------------------------- 

80. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
80.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
80.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

80.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 
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80.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 
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5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

À Reunião Câmara. --------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 

 

 

3.54. 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: 

SÉRGIO DUARTE MARTA FERREIRA. MORADA: ESTRADA NACIONAL N.º 2 | VILA 

VERDE DE OURA | OURA. 5425-323 VIDAGO. PROCESSO N.º 82/16 | 

REQUERIMENTO N.º 170/16. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 53/DSC/2016. -------- 

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 março148, decorreu, até 

ao dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização 

das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia 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 

                                                           
148 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, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/2013149, de 14 de junho e nas portarias 

regulamentares conexas ao Novo Regime das Atividades Pecuárias 

(NREAP). ----------------------------------------------------------- 

3. ANÁLISE DO PEDIDO ----------------------------------------------- 

3.1. IDENTIFICAÇÃO --------------------------------------------------- 

                                                           
149 NREAP ------------------------------------------------------------ 

Aprova o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP), vindo 

substituir o Decreto-Lei n.º 214/2008 e posteriores alterações que 

estabelecia o regime do exercício da atividade pecuária (REAP), nas 

explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamentos, bem como 

o regime a aplicar às atividades de gestão, por valorização ou 

eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações ou em 

unidades autónomas. ------------------------------------------------- 
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O requerimento apresentado consubstancia o pedido de emissão de 

certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal na regularização da atividade pecuária que a 

requerente possui na localidade de Vila Verde de Oura, Freguesia de 

Oura, por dispor de título válido de exercício de atividade, 

apresentando situação de desconformidade com os instrumentos de gestão 

territorial vinculativos dos particulares. -------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

21.61.8. No que se refere aos elementos instrutórios apresentados 

pelo requerente, do pedido constam os seguintes: -------------------- 

a) Identificação do requerente – Cartão do cidadão; ------------ 

b) Cópia do título de registo da exploração,emitido pela DRAP-N; 

c) Extrato da planta de condicionantes, à escala 1:10.000; ----- 

d) Extrato da planta de ordenamento, à escala 1:10.000; -------- 

e) Extrato da planta de localização, à escala 1:5.000; --------- 

f) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitidos em 18/06/2010, contendo a delimitação da área das 

parcelas afetas à exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------ 

g) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo 

IFAP em 19/01/2016; ------------------------------------------------- 

h) Cópias de faturas, respeitantes à atividade, emitidas no ano 

2015; -------------------------------------------------------------- 

i) Cópia de documento de consulta, emitido através do Portal das 

Finanças, respeitantes à emissão de faturas durante o ano 2014; ----- 

j) Cópia de comprovativo de entrega de declaração de IRS, 

respeitante ao ano 2014; -------------------------------------------- 

k) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, 

a estimativa anual do volume de negócios e a fundamentação para a não 

desativação ou deslocalização da atividade económica. --------------- 

21.62. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL EM VIGOR ------------------------------------------------ 

21.62.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 61A do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

e identificada no sistema de identificação parcelar (SIP), com o n.º 

2475186737300, situa-se em espaços da classe 4 (Espaços Agrícolas e 

Florestais), maioritariamente na Categoria 4.2 (Espaços Agrícolas), 

Sub-Categoria 4.2.A (Espaços Agrícolas Defendidos – RAN) e a parte 

restante na Categoria 4.1 (Espaços Florestais), Sub-Categoria 4.1.A 

(Espaços Florestais Comuns). ----------------------------------------  

21.62.2. Sobre a parcela de terreno, impende uma restrição de 

utilidade pública - RAN. -------------------------------------------- 

21.62.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma se encontra situada a uma inferior a 10 m dos 

limites da parcela de terreno, desrespeitando a alínea c) do n.º 2 do 

artigo 36.º150 do Regulamento do Plano Diretor Municipal. ------------  

                                                           
150 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 



                                                                F. 51 

                                                                  _____________________ 
 

21.63. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ---------------------------------- 

21.63.1. A exploração do requerente encontra-se em exercício desde 

o ano de 2007, com o Número de Registo de Exploração 4044704, 

enquadrada em termos de NREAP, numa Classe 2, com capacidade máxima 

de 16CN, sendo 13CN de bovinos de produção de carne e 3CN de espécie 

equídea. -----------------------------------------------------------  

21.63.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 20,61ha, 

com 2,77ha de pastagens permanentes, 6,8ha de culturas forrageiras, 

0,08ha de culturas frutícolas e 0,38ha de olival. -------------------  

21.63.3. As instalações são localizadas na parcela com o n.º 4044704, 

com uma área total de 0,54ha e área coberta de 5x22m. --------------- 

21.63.4. O trabalho na exploração é assegurado pelo detentor e sua 

mãe, que se dedica exclusivamente à atividade agropecuária. 

Eventualmente, em períodos em que o trabalho é maior, recorre à 

contratação de trabalhadores externos. ------------------------------ 

21.63.5. A exploração tem um volume de negócios que ronda os 

8930,97€, respeitante a vendas e subsídios de apoio à exploração.  

21.63.6. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. --------------------------------------------------------  

21.63.7. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente. ----------------------------------- 

81.  PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ---------------- 

81.1. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

81.2. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

                                                           

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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deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

81.3. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

81.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

81.5. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

81.6. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

81.7. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre 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. -------------------------------------------------------- 

81.8. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública. ------------------------------------ 

81.9. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na análise 
dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que respeita ao 

eventual reconhecimento de interesse público das explorações que 

carecem de regularização, ainda que a eficácia das deliberações 

resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de conceder 

prorrogação do prazo do regime excecional. -------------------------- 

82. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
82.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
82.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 
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Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

82.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

82.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 
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submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

À Reunião Câmara. --------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 

 

 

3.55. 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: 

ADEMAR DE MOURA SEIXAS. MORADA: RUA DA ALFÂNDEGA N.º 1 | SOUTELINHO 

DA RAIA. 5400-785 CHAVES. PROCESSO N.º 83/16 | REQUERIMENTO N.º 174/16.  

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 54/DSC/2016. --------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------- 

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ------------------------------------------- 

A presente informação consubstancia o parecer relacionado com o pedido 

de certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal da regularização da atividade pecuária do processo 

acima identificado, formulado com base no regime excecional de 

regularização das atividades económicas (RERAE), de acordo com o 

expresso na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro. ----------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA -------------------------------- 

2.1. Em virtude da publicação do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 
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novembro, e da Portaria n.º 68/2015, de 9 de março151, decorreu, até 

ao dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização 

das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

                                                           
151 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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2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/2013152, 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 Soutelinho da Raia, 

territorialmente integrada na União das Freguesias de Calvão e 

Soutelinho da Raia, por dispor de título válido de exercício de 

atividade, apresentando situação de desconformidade com os 

instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares. --- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

21.63.8. No que se refere aos elementos instrutórios apresentados 

pelo requerente, do pedido constam os seguintes: -------------------- 

a) Identificação do requerente – Cartão do cidadão; ------------ 

b) Cópia do título de registo da exploração,emitido pela DRAP-N; 

c) Extrato da planta de condicionantes, à escala 1:10.000; ----- 

d) Extrato da planta de ordenamento, à escala 1:10.000; -------- 

e) Extrato da planta de localização, à escala 1:5.000; --------- 

f) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitidos em 21/01/2016, contendo a delimitação da área das 

parcelas afetas à exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------ 

g) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo 

IFAP em 21/01/2016; ------------------------------------------------- 

h) Cópia de comprovativo de entrega de declaração de IRS, 

respeitante ao ano 2014; -------------------------------------------- 

i) Cópia de documentos de consulta, emitido através do Portal das 

Finanças, respeitantes à emissão de faturas durante os anos 2014 e 

2015; -------------------------------------------------------------- 

j) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, 

a estimativa anual do volume de negócios e a fundamentação para a não 

desativação ou deslocalização da atividade económica. --------------- 

21.64. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL EM VIGOR ------------------------------------------------ 

21.64.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 20B do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

e identificada no sistema de identificação parcelar (SIP), com o n.º 

2465403225001, situa-se espaços da classe 1 (Espaços Urbanos e 

Urbanizáveis), na Categoria 1.3 (Outros Aglomerados). --------------- 

                                                           
152 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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21.64.2. Sobre a parcela de terreno, não impendem quaisquer 

servidões ou restrições de utilidade pública. ----------------------- 

21.64.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma se encontra situada dentro do perímetro de 

construção de Soutelinho da Raia e a uma distância inferior a 10 m das 

extremas da parcela de terreno, desrespeitando as alíneas a), b) e c) 

do n.º 2 do artigo 36.º153 do Regulamento do Plano Diretor Municipal.- 

21.65. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ---------------------------------- 

21.65.1. A exploração do requerente encontra-se em exercício desde 

o ano de 1998, com o Número de Registo de Exploração 1079404, 

enquadrada em termos de NREAP, numa Classe 3, com capacidade máxima 

de 15CNde bovinos de produção de carne, tendo atualmente 7CN de bovinos 

e 1CN de equídeos --------------------------------------------------- 

21.65.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 13,01ha, 

com 3,28ha de pastagens permanentes, 4,54ha de culturas forrageiras, 

0,51ga de vinha, e 1,39ha de culturas frutícolas. ------------------- 

21.65.3. As instalações são localizadas na parcela com o n.º 

2465403225001, com uma área total de 0,02ha e área coberta de 24m2. - 

21.65.4. O trabalho na exploração é assegurado pelo detentor e 

esposa, que se dedicam exclusivamente à atividade agropecuária. 

Eventualmente, em períodos em que o trabalho é maior, recorre à 

contratação de trabalhadores externos. ------------------------------ 

21.65.5. A exploração tem um volume de negócios que ronda os 

12564,19€, respeitante a vendas e subsídios de apoio à exploração. -- 

21.65.6. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. -------------------------------------------------------- 

21.65.7. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente. ----------------------------------- 

83.  PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ---------------- 

                                                           
153 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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83.1. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

83.2. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

83.3. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

83.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

83.5. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

83.6. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

83.7. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre 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. -------------------------------------------------------- 

83.8. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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 
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165/2014, de 5 de novembro, nomeadamente às entidades responsáveis 

pelo plano de ordenamento do território, servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública. ------------------------------------ 

83.9. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na análise 
dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que respeita ao 

eventual reconhecimento de interesse público das explorações que 

carecem de regularização, ainda que a eficácia das deliberações 

resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de conceder 

prorrogação do prazo do regime excecional. -------------------------- 

84. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
84.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
84.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

84.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

84.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 
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superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

À Reunião Câmara. --------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 

 

 

3.56. 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: 

HORÁCIO DO NASCIMENTO PIRES. MORADA: BAIRRO DO CÉU | OUTEIRO JUSÃO | 

UF MADALENA E SAMAIÕES. 5400-575 CHAVES. PROCESSO N.º 84/16 | 

REQUERIMENTO N.º 178/16. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 55/DSC/2016. -------- 
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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 março154, decorreu, até 

ao dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização 

das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam o processo nos seguintes âmbitos: --------------- 

                                                           
154 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos 

de regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do artigo 1.º, do DL n.º 165/2014. --------------   
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(i) No âmbito social (n.º de postos de trabalho já criados e 

eventuais estratégias a implementar para a criação ou qualificação de 

emprego direto local, relevância local, prémios, louvores e outros); 

(ii) No âmbito económico (valor de produção de bens e serviços da 

atividade económica desenvolvida na exploração pecuária; produtos 

produzidos; faturação associada à atividade pecuária dos últimos dois 

anos; impactos em atividades conexas, a montante ou a jusante). ----- 

2.8. Para o efeito, o requerimento deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/2013155, 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 Outeiro Jusão, territorialmente 

integrada na Freguesia de S. Pedro de Agostém, por dispor de título 

válido de exercício de atividade, apresentando situação de 

desconformidade com os instrumentos de gestão territorial vinculativos 

dos particulares. --------------------------------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

21.65.8. No que se refere aos elementos instrutórios apresentados 

pelo requerente, do pedido constam os seguintes: -------------------- 

a) Identificação do requerente – BI e NIF; --------------------- 

b) Cópia do título de registo da exploração,emitido pela DRAP-N; 

c) Extrato da planta de ordenamento, à escala 1:10.000; -------- 

d) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitidos em 20/12/2012, contendo a delimitação da área das 

parcelas afetas à exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------ 

e) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo 

IFAP em 21/04/2015; ------------------------------------------------- 

f) Cópia de comprovativo de entrega de declaração de IRS, 

respeitante ao ano 2014; -------------------------------------------- 

g) Cópia do registo de vendas de produtos, respeitantes ao ano 

2014; -------------------------------------------------------------- 

                                                           
155 NREAP ------------------------------------------------------------ 

Aprova o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP), vindo 

substituir o Decreto-Lei n.º 214/2008 e posteriores alterações que 

estabelecia o regime do exercício da atividade pecuária (REAP), nas 

explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamentos, bem como 

o regime a aplicar às atividades de gestão, por valorização ou 

eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações ou em 

unidades autónomas. ------------------------------------------------- 
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h) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, 

a estimativa anual do volume de negócios e de subsídios auferidos, bem 

como a fundamentação para a não desativação ou deslocalização da 

atividade económica. ------------------------------------------------ 

21.66. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL EM VIGOR ------------------------------------------------ 

21.66.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 47A do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

e identificada no sistema de identificação parcelar (SIP), com o n.º 

2525279567300, situa-se em espaços da classe 5 (Espaços Culturais e 

Naturais), na Categoria 5.3 (Espaços de Interesse Paisagístico). ---- 

21.66.2. Sobre a parcela de terreno, não impendem quaisquer 

servidões ou restrições de utilidade pública. ----------------------- 

21.66.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma se encontra situada a uma distância superior 

a 100 m do perímetro de construção de Vila Nova de Veiga e a menos de 

10 m dos limites à extrema da parcela, desrespeitando as alíneas a), 

b) e c) do n.º 2 do artigo 36.º156 do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal. --------------------------------------------------------- 

21.67. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ----------------------------------  

21.67.1. A exploração do requerente encontra-se em exercício desde 

o ano de 1999, com o Número de Registo de Exploração 2023090, 

enquadrada em termos de NREAP, numa Classe 3, com capacidade máxima 

de 15CN de ovinos/caprinos de produção de carne, tendo atualmente 

10,5CN de ovinos e 1CN de caprinos. --------------------------------- 

21.67.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 7,92ha, 

com 1,79ha de pastagens permanentes, 2,3de culturas forrageiras e 

0,13ha de culturas frutícolas. -------------------------------------- 

21.67.3. As instalações são localizadas na parcela com o n.º 

2525279567300, com uma área total de 0,59ha e área coberta de 200m2.  

                                                           
156 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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21.67.4. O trabalho na exploração é assegurado pelo detentor, que se 

dedica exclusivamente à atividade agropecuária. Eventualmente, em 

períodos em que o trabalho é maior, recorre à contratação de 

trabalhadores externos. --------------------------------------------- 

21.67.5. A exploração tem um volume de negócios que ronda os 

16486,36€, respeitante a vendas e subsídios de apoio à exploração.  

21.67.6. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. -------------------------------------------------------- 

21.67.7. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente. ----------------------------------- 

85.  PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ---------------- 

85.1. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

85.2. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

85.3. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

85.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

85.5. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

85.6. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

85.7. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 
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concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre 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. -------------------------------------------------------- 

85.8. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública. ------------------------------------ 

85.9. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na análise 
dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que respeita ao 

eventual reconhecimento de interesse público das explorações que 

carecem de regularização, ainda que a eficácia das deliberações 

resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de conceder 

prorrogação do prazo do regime excecional. -------------------------- 

86. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
86.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
86.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

86.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

86.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 



                                                                F. 66 

                                                                  _____________________ 
 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral. 

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

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. Notifique-se. --------------------------------------------- 

 

 

3.57. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE PECUÁRIA NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO, COM CARÁCTER 

EXTRAORDINÁRIO, DO REGIME EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ECONÓMICAS (RERAE), DE ACORDO COM O EXPRESSO NA ALÍNEA A) DO N.º 4 DO 

ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO. REQUERENTE: 

MARIA MANUELA GONÇALVES ARAÚJO. MORADA: RUA DO OUTEIRO N.º 40 | AGRELA 

| ERVEDEDO. 5400-627 CHAVES. PROCESSO N.º 88/16 | REQUERIMENTO N.º 

185/16. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 56/DSC/2016. ------------------------- 

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 março157, decorreu, até 

ao dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização 

das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria ser instruído com os elementos estabelecidos 

nas alíneas de a) a g) desse mesmo número. -------------------------- 

                                                           
157 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/2013158, 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 Agrela, territorialmente integrada 

na Freguesia de Ervededo, por dispor de título válido de exercício de 

atividade, apresentando situação de desconformidade com os 

instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares. --- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

21.67.8. No que se refere aos elementos instrutórios apresentados 

pelo requerente, do pedido constam os seguintes: -------------------- 

a) Identificação da requerente – Cartão do Cidadão; -------------- 

b) Cópia do título de registo da exploração, emitido pela DRAP-N; 

                                                           
158 NREAP ------------------------------------------------------------ 

Aprova o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP), vindo 

substituir o Decreto-Lei n.º 214/2008 e posteriores alterações que 

estabelecia o regime do exercício da atividade pecuária (REAP), nas 

explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamentos, bem como 

o regime a aplicar às atividades de gestão, por valorização ou 

eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações ou em 

unidades autónomas. ------------------------------------------------- 

 



                                                                F. 69 

                                                                  _____________________ 
 

c) Extrato da planta de ordenamento, à escala 1:10.000; ---------- 

d) Extrato da planta de localização, à escala 1:5.000; ----------- 

e) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitidos em 25/01/2016, contendo a delimitação da área das 

parcelas afetas à exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------ 

f) Cópia de comprovativo de entrega de declaração de IRS, 

respeitante ao ano 2014; -------------------------------------------- 

g) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, 

a estimativa anual do volume de negócios e de subsídios auferidos, bem 

como a fundamentação para a não desativação ou deslocalização da 

atividade económica. ------------------------------------------------ 

21.68. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL EM VIGOR ------------------------------------------------ 

21.68.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 21A do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

e identificada no sistema de identificação parcelar (SIP), com o n.º 

2525401627017, situa-se espaços da classe 1 (Espaços Urbanos e 

Urbanizáveis), na Categoria 1.3 (Outros Aglomerados). --------------- 

21.68.2. Sobre a parcela de terreno, não impendem quaisquer 

servidões ou restrições de utilidade pública. ----------------------- 

21.68.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma se encontra situada dentro do perímetro de 

construção do aglomerado urbano de Agrela e a uma distância superior 

a 10 m, das extremas do terreno, desrespeitando as alíneas a) e b) do 

n.º 2 do artigo 36.º159 do Regulamento do Plano Diretor Municipal. --- 

21.69. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ---------------------------------- 

21.69.1. A exploração do requerente encontra-se em exercício desde 

o ano de 1995, com o Número de Registo de Exploração 2028998, 

enquadrada em termos de NREAP, numa Classe 2, com capacidade máxima 

de 16CN de ovinos/caprinos de produção de carne e 1CN equídeos. ----- 

                                                           
159 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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21.69.2. As instalações são localizadas na parcela com o n.º 

2525401627017, com uma área total de 0,31ha e área coberta de 60m2. - 

21.69.3. O trabalho na exploração é assegurado pela detentora e 

filho, que se dedicam exclusivamente à atividade agropecuária. ------ 

21.69.4. A exploração tem um volume de negócios que ronda os 

2015,18€, respeitante a subsídios de apoio à exploração e cerca de 

2400,00€ de vendas. ------------------------------------------------- 

21.69.5. 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. -------------------------------------------------------- 

21.69.6. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente. ----------------------------------- 

87.  PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ---------------- 

87.1. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

87.2. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

87.3. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

87.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

87.5. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

87.6. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 
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87.7. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre 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. -------------------------------------------------------- 

87.8. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública. ------------------------------------ 

87.9. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na análise 
dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que respeita ao 

eventual reconhecimento de interesse público das explorações que 

carecem de regularização, ainda que a eficácia das deliberações 

resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de conceder 

prorrogação do prazo do regime excecional. -------------------------- 

88. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
88.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
88.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

88.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

88.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 



                                                                F. 72 

                                                                  _____________________ 
 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral. 

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

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. 
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ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

À Reunião Câmara. --------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 

 

 

3.58. 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: 

MÁRIO PORTUGAL. MORADA: RUA 25 DE ABRIL | PEREIRO DE AGRAÇÕES | UF DE 

LOIVOS E PÓVOA DE AGRAÇÕES. 5425-254 VIDAGO. PROCESSO N.º 90/16 | 

REQUERIMENTO N.º 195/16. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 57/DSC/2016. -------- 

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 março160, decorreu, até 

ao dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização 

das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 

                                                           
160 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. --------------   



                                                                F. 74 

                                                                  _____________________ 
 

de regularização deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/2013161, 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 localidade de Pereiro de Agrações, territorialmente 

integrado na União das Freguesias de Loivos e Póvoa de Agrações, por 

dispor de título válido de exercício de atividade, apresentando 

situação de desconformidade com os instrumentos de gestão territorial 

vinculativos dos particulares. -------------------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO -------------------------------------------------------  

                                                           
161 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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21.69.7. No que se refere aos elementos instrutórios apresentados 

pelo requerente, do pedido constam os seguintes: -------------------- 

a) Identificação do requerente – Cartão do Cidadão; -------------- 

b) Cópia do título de registo da exploração, emitido pela DRAP-N; - 

c) Cópia de caderneta predial urbana, emitida em 26/01/2016; ----- 

d) Extrato da planta de ordenamento, à escala 1:10.000; ---------- 

e) Extrato da planta de localização, à escala 1:25.000; ---------- 

f) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitidos em 13/01/2016, contendo a delimitação da área das 

parcelas afetas à exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------ 

g) Declaração de existência de ovinos/caprinos, emitida pela DGAV, 

em 20/01/2016; ------------------------------------------------------ 

h) Declaração de pedido de ajuda de animais, emitida pelo IFAP, em 

20/01/2016; -------------------------------------------------------- 

i) Cópia de comprovativo de entrega de declaração de IRS, 

respeitante ao ano 2014; -------------------------------------------- 

j) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, 

a estimativa anual do volume de negócios e de subsídios auferidos, bem 

como a fundamentação para a não desativação ou deslocalização da 

atividade económica. ------------------------------------------------ 

21.70. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL EM VIGOR ------------------------------------------------ 

21.70.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 61A do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

e identificada no sistema de identificação parcelar (SIP), com o n.º 

25151586182006, situa-se da classe 4 (Espaços Agrícolas e Florestais), 

na Categoria 4.3 (Espaços Agro-Florestais), Sub-Categoria 4.3.A 

(Espaços Agro-Florestais Comuns). ----------------------------------- 

21.70.2. Sobre a parcela de terreno, não impendem quaisquer 

servidões ou restrições de utilidade pública. ----------------------- 

21.70.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma se encontra situada a uma distância superior 

a 100m, do perímetro de construção de Pereiro de Agrações e a uma 

distância inferior a 10 m das extremas da parcela, desrespeitando a 

alínea c) do n.º 2 do artigo 36.º162 do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal. --------------------------------------------------------- 

                                                           
162 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, 
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21.71. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ---------------------------------- 

21.71.1. A exploração do requerente encontra-se em exercício desde 

o ano de 1996, com o Número de Registo de Exploração 2101805, 

enquadrada em termos de NREAP, numa Classe 3, com capacidade máxima 

de 15CN de ovinos/caprinos de produção de carne. -------------------- 

21.71.2. As instalações são localizadas na parcela com o n.º 

2515158618200, com uma área total de 0,91ha e área coberta de 40m2. - 

21.71.3. O trabalho na exploração é assegurado pelo próprio e esposa. 

21.71.4. A exploração tem um volume de negócios que ronda os 

1500,00€, respeitante a subsídios de apoio à exploração, sendo uma 

atividade complementar à atividade principal de restauração e bebidas.  

21.71.5. A atividade ajuda no combate à desertificação e, por isso, 

também ao problema de ordenamento de território. -------------------- 

21.71.6. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente. ----------------------------------- 

89.  PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ---------------- 

89.1. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

89.2. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

89.3. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

89.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

89.5. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

                                                           

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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89.6. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

89.7. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre 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. -------------------------------------------------------- 

89.8. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública. ------------------------------------ 

89.9. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na análise 
dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que respeita ao 

eventual reconhecimento de interesse público das explorações que 

carecem de regularização, ainda que a eficácia das deliberações 

resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de conceder 

prorrogação do prazo do regime excecional. -------------------------- 

90. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
90.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
90.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

90.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

90.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 
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vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 
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vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral. 

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

À Reunião Câmara. --------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 

 

 

3.59. 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: 

SANDRA CATARINA VILABRIL RODRIGUES. MORADA: RUA DO OUTEIRO N.º 8 | 

VALDANTA. 5400-001 CHAVES. PROCESSO N.º 895/15 | REQUERIMENTO N.º 

2100/15. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 58/DSC/2016. ------------------------ 

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 março163, decorreu, até 

ao dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização 

das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia 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. ----------------------------------------------------------- 

                                                           
163 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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2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/2013164, 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 

                                                           
164 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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Público Municipal na regularização da atividade pecuária que o 

requerente possui na localidade e freguesia de Valdanta, por dispor 

de título válido de exercício de atividade, sendo que a alteração ou 

ampliação apresenta situação de desconformidade com os instrumentos 

de gestão territorial vinculativos dos particulares. ---------------- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

21.71.7. O requerente apresenta todos os documentos solicitados para 

a instrução do processo, designadamente: ---------------------------- 

a) Identificação do requerente – Cartão do Cidadão; ------------ 

b) Cópia de averbamento da atividade pecuária, a favor da 

requerente, emitido em 03/06/2013, pela DRAP-N; --------------------- 

c) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitido em 21/12/2015, contendo a delimitação da área afeta à 

exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------------------------ 

d) Extrato da planta de ordenamento, à escala 1:5.000; --------- 

e) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo 

IFAP, datado de 21/12/2015; ----------------------------------------- 

f) Documento de controlo administrativo (HORFR015) do SNIRA, 

contendo o registo de entidades/detentores, o registo de 

explorações/estabelecimentos e o parcelário; ------------------------ 

g) Cópia de documento emitido pela Autoridade Tributária e 

Aduaneira, respeitante à liquidação de IRA do ano de 2014; ---------- 

h) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho 

e a fundamentação para a não deslocalização ou desativação da 

exploração pecuária. ------------------------------------------------ 

21.72. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL EM VIGOR ------------------------------------------------ 

21.72.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 34A do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

e identificada no sistema de identificação parcelar (SIP), com o n.º 

2525312057005, situa-se em espaços da classe 4 (Espaços Agrícolas e 

Florestais), Categoria 4.2 (Espaços Agrícolas), Sub-Categoria 4.2.A 

(Espaços Agrícolas Defendidos - RAN). ------------------------------- 

21.72.2. Sobre as parcelas de terreno, impende uma restrição de 

utilidade pública - RAN. -------------------------------------------- 

21.72.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

estábulo, é de referir que a mesma de referir que a mesma se encontra 

situada a mais de 100 do perímetro de construção do aglomerado urbano 

de Valdanta e a uma distância inferior a 10 m das extremas da parcela 

de terreno desrespeitando o disposto nas alíneas a), b) e c) do n.º 2 

do artigo 36.º165 do Regulamento do Plano Diretor Municipal (RPDM). -- 

                                                           
165 Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves ----------------- 

Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ------------------ 

2) Instalações agro-pecuárias - A edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para a criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local. ------ 
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21.73. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ---------------------------------- 

21.73.1. A exploração da requerente encontra-se em exercício desde 

o ano de 2003, com o Número de Registo de Exploração 2084562, 

enquadrada em termos de NREAP, numa Classe 3, com capacidade máxima 

de 3,6CN de bovinos, 1CN de equídeos e 1CN de Suínos, possuindo 

atualmente apenas bovinos. ------------------------------------------ 

21.73.2. A área total da exploração agropecuária ronda os 20,23ha.  

21.73.3. As instalações são localizadas na parcela com o n.º 

2525312057005, com uma área total de 11,19ha, com área social 0,07ha, 

tendo as instalações área coberta de 360m2. ------------------------- 

21.73.4. A requerente não apresenta volume de negócio anual, 

justificando com o facto de ser para autoconsumo. ------------------- 

21.73.5. Informa o requerente que esta exploração é uma atividade 

complementar, e que a sua pequena dimensão não justificaria a 

deslocalização, uma vez que possui os terrenos. O trabalho é assegurado 

pela própria e seu agregado familiar. ------------------------------- 

91.  PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ---------------- 

91.1. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

91.2. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

91.3. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

91.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

                                                           

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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91.5. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

91.6. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

91.7. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre 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. -------------------------------------------------------- 

91.8. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública. ------------------------------------ 

91.9. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na análise 
dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que respeita ao 

eventual reconhecimento de interesse público das explorações que 

carecem de regularização, ainda que a eficácia das deliberações 

resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de conceder 

prorrogação do prazo do regime excecional. -------------------------- 

92. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
92.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
92.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

92.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 
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direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

92.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 
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ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral. 

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

À Reunião Câmara. --------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 

 

 

3.60. 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: 

JOSÉ DE MOCHO SÁ. MORADA: RUA DOS OLIVAIS N.º 2 | CIMO DE VILA DA 

CASTANHEIRA. 5400-617 CHAVES. PROCESSO N.º 91/16 | REQUERIMENTO N.º 

197/16. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 59/DSC/2016 -------------------------- 

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 março166, decorreu, até 

ao dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização 

das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia 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; 

                                                           
166 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos 

de regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do artigo 1.º, do DL n.º 165/2014. --------------   
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(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/2013167, de 14 de junho e nas portarias 

regulamentares conexas ao Novo Regime das Atividades Pecuárias 

(NREAP). ----------------------------------------------------------- 

                                                           
167 NREAP ------------------------------------------------------------ 

Aprova o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP), vindo 

substituir o Decreto-Lei n.º 214/2008 e posteriores alterações que 

estabelecia o regime do exercício da atividade pecuária (REAP), nas 

explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamentos, bem como 

o regime a aplicar às atividades de gestão, por valorização ou 

eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações ou em 

unidades autónomas. ------------------------------------------------- 
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3. ANÁLISE DO PEDIDO ----------------------------------------------- 

3.1. IDENTIFICAÇÃO --------------------------------------------------- 

O requerimento apresentado consubstancia o pedido de emissão de 

certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal na regularização da atividade pecuária que a 

requerente possui no lugar da Cortinha, localidade de Dadim, 

territorialmente integrado na Freguesia de Cimo e Vila da Castanheira, 

por dispor de título válido de exercício de atividade, apresentando 

situação de desconformidade com os instrumentos de gestão territorial 

vinculativos dos particulares. -------------------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

21.73.6. No que se refere aos elementos instrutórios apresentados 

pelo requerente, do pedido constam os seguintes: -------------------- 

a) Identificação do requerente – Cartão do Cidadão; -------------- 

b) Cópia do título de registo da exploração, emitido pela DRAP-N; 

c) Cópia de caderneta predial urbana, emitida em 26/01/2016; ----- 

d) Extrato da planta de ordenamento, à escala 1:10.000; ---------- 

e) Extrato da planta de localização, à escala 1:25.000; ---------- 

f) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitidos em 13/01/2016, contendo a delimitação da área das 

parcelas afetas à exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------ 

g) Declaração de existência de ovinos/caprinos, emitida pela DGAV, 

em 20/01/2016; ------------------------------------------------------ 

h) Declaração de pedido de ajuda de animais, emitida pelo IFAP, em 

20/01/2016; -------------------------------------------------------- 

i) Cópia de comprovativo de entrega de declaração de IRS, 

respeitante ao ano 2014; -------------------------------------------- 

j) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, 

a estimativa anual do volume de negócios e de subsídios auferidos, bem 

como a fundamentação para a não desativação ou deslocalização da 

atividade económica. ------------------------------------------------ 

21.74. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL EM VIGOR ------------------------------------------------ 

21.74.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 35A do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

e identificada no sistema de identificação parcelar (SIP), com o n.º 

2695378218001, situa-se espaços da classe 1 (Espaços Urbanos e 

Urbanizáveis), na Categoria 1.3 (Outros Aglomerados). --------------- 

21.74.2. Sobre a parcela de terreno, não impendem quaisquer 

servidões ou restrições de utilidade pública. ----------------------- 

21.74.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma se encontra situada situada dentro do 

perímetro de construção de Dadim e a uma distância inferior a 10 m das 

extremas da parcela de  terreno, desrespeitando as alíneas a), b) e 

c) do n.º 2 do artigo 36.º168 do Regulamento do Plano Diretor Municipal.  

                                                           
168 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 
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21.75. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ---------------------------------- 

21.75.1. A exploração do requerente encontra-se em exercício desde 

o ano de 1984, com o Número de Registo de Exploração 7029142, 

enquadrada em termos de NREAP, numa Classe 2, com capacidade máxima 

de 23CN de ovinos/caprinos de produção de carne. -------------------- 

21.75.2. As instalações são localizadas na parcela com o n.º 

2695378218001, com uma área total de 0,91ha e área coberta de 40m2. - 

21.75.3. O trabalho na exploração é assegurado pelo próprio e esposa. 

21.75.4. A exploração tem um volume de negócios que ronda os 

6425,00€, respeitante a subsídios de apoio à exploração, ao que 

acrescem cerca de 3000,00€ referentes a vendas. --------------------- 

21.75.5. A atividade ajuda no combate à desertificação e, por isso, 

também ao problema de ordenamento de território. -------------------- 

21.75.6. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente. ----------------------------------- 

93.  PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ---------------- 

93.1. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

93.2. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

93.3. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

93.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

                                                           

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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ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

93.5. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

93.6. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

93.7. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre 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. -------------------------------------------------------- 

93.8. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública. ------------------------------------ 

93.9. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na análise 
dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que respeita ao 

eventual reconhecimento de interesse público das explorações que 

carecem de regularização, ainda que a eficácia das deliberações 

resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de conceder 

prorrogação do prazo do regime excecional. -------------------------- 

94. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
94.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
94.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 
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94.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

94.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 
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5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral. 

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

À Reunião Câmara. --------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 

 

 

3.61. 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 ALVES. MORADA: RUA DA TRINDADE N.º 36 | ADÃES | SANTA LEOCÁDIA.  

5400-740 CHAVES. PROCESSO N.º 96/16 | REQUERIMENTO N.º 206/16. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 60/DSC/2016. --------------------------------- 

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 março169, decorreu, até 

ao dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização 

das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

                                                           
169 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos 

de regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do artigo 1.º, do DL n.º 165/2014. --------------   
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(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/2013170, de 14 de junho e nas portarias 

                                                           
170 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 
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regulamentares conexas ao Novo Regime das Atividades Pecuárias 

(NREAP). ----------------------------------------------------------- 

3. ANÁLISE DO PEDIDO ----------------------------------------------- 

3.1. IDENTIFICAÇÃO --------------------------------------------------- 

O requerimento apresentado consubstancia o pedido de emissão de 

certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal na regularização da atividade pecuária que o 

requerente possui na localidade de Adães, Freguesia de Sta. Leocádia, 

por dispor de título válido de exercício de atividade, apresentando 

situação de desconformidade com os instrumentos de gestão territorial 

vinculativos dos particulares. -------------------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO -------------------------------------------------------  

21.75.7. No que se refere aos elementos instrutórios apresentados 

pelo requerente, do pedido constam os seguintes: -------------------- 

a) Identificação do requerente – Cartão do cidadão; ------------ 

b) Cópia do título de exploração; ------------------------------ 

c) Extrato da planta de ordenamento, à escala 1:10.000; -------- 

d) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitido em 04/01/2016, contendo a delimitação da área afeta à 

exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------------------------ 

e) Cópias de faturas emitidas no ano 2015, respeitantes à 

atividade pecuária; ------------------------------------------------- 

f) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, 

a média anual do volume de negócios e a fundamentação para a não 

deslocalização ou desativação da exploração pecuária. --------------- 

21.76. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL EM VIGOR  ----------------------------------------------- 

De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 61A do Plano Diretor 

Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, e 

identificada no sistema de identificação parcelar (SIP), com o n.º 

2545169473005, situa-se em espaços da classe 1 (Espaços Urbanos e 

Urbanizáveis), na Categoria 1.3 (Outros Aglomerados). --------------- 

21.76.1. Sobre a parcela de terreno, não impendem quaisquer 

servidões ou restrições de utilidade pública. ----------------------- 

21.76.2. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma se encontra situada dentro do perímetro de 

construção de Adães e a uma distância inferior a 10 m das extremas da 

parcela de  terreno, desrespeitando as alíneas a), b) e c) do n.º 2 

do artigo 36.º171 do Regulamento do Plano Diretor Municipal. --------- 

                                                           

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. ------------------------------------------------- 
171 Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves ----------------- 

Artigo 36.º - Instalações adstritas às explorações ------------------ 

2) Instalações agro-pecuárias - A edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para a criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 
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21.77. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ---------------------------------- 

21.77.1. A exploração do requerente encontra-se em exercício desde 

o ano de 1998, com o Número de Registo de Exploração 3078909, 

enquadrada em termos de NREAP, numa Classe 3, com capacidade máxima 

de 15CN de bovinos de carne e de equídeos, possuindo atualmente 7 CN 

de espécie bovina e 1CN de equídeos. -------------------------------- 

21.77.2. A exploração ronda os 17,51ha, com 4,29ha de pastagens 

permanentes, 3,17ha de culturas forrageiras, 0,65ha de olival e 2,48ha 

de culturas frutícolas. --------------------------------------------- 

21.77.3. As instalações são localizadas na parcela com o n.º 

2545169473005, com uma área total de 00,13ha e área coberta de 140m2. 

21.77.4. O trabalho na exploração é assegurado pelo detentor e conta 

adicionalmente com a ajuda do agregado familiar, que se dedicam 

exclusivamente à atividade agropecuária. ---------------------------- 

21.77.5. A exploração tem um volume de negócios de 3000,00€, 

respeitante a vendas e aproximadamente 2494,00€ referentes aos 

subsídios de apoio à exploração. ------------------------------------ 

21.77.6. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. -------------------------------------------------------- 

21.77.7. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente, que não possui capacidade financeira 

para a aquisição de terreno e construção de novas instalações. ------ 

95.  PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ---------------- 

95.1. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

95.2. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

                                                           

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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95.3. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

95.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

95.5. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

95.6. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

95.7. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre 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. -------------------------------------------------------- 

95.8. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública. ------------------------------------ 

95.9. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na análise 
dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que respeita ao 

eventual reconhecimento de interesse público das explorações que 

carecem de regularização, ainda que a eficácia das deliberações 

resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de conceder 

prorrogação do prazo do regime excecional. -------------------------- 

96. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
96.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
96.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 
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alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

96.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

96.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 
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no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral. 

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

À Reunião Câmara. --------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 

 

 

3.62. 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 ROXO FONTES. MORADA: RUA DE S. NICOLAU | SEARA VELHA | UF DE 

SEARA VELHA E SOUTELO. 5400-780 CHAVES. PROCESSO N.º 98/16 | 

REQUERIMENTO N.º 212/16. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 61/DSC/2016. -------- 

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 março172, decorreu, até 

ao dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização 

                                                           
172 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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das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/2013173, 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 Seara Velha, territorialmente 

integrada na União das Freguesias de Soutelo e Seara Velha, por dispor 

de título válido de exercício de atividade, apresentando situação de 

desconformidade com os instrumentos de gestão territorial vinculativos 

dos particulares. --------------------------------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

21.77.8. No que se refere aos elementos instrutórios apresentados 

pelo requerente, do pedido constam os seguintes: -------------------- 

a) Identificação do requerente – Cartão do Cidadão; ------------ 

b) Extrato da planta de ordenamento, à escala 1:10.000; -------- 

c) Extrato da planta de localização, à escala 1:5.000; --------- 

d) Cópia do título de registo da exploração,emitido pela DRAP-N; 

e) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitidos em 22/12/2012, contendo a delimitação da área das 

parcelas afetas à exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------ 

f) Caracterização da exploração agrícola, documento emitido pelo 

IFAP, em 15/01/2016; ------------------------------------------------ 

g) Cópia de comprovativo de entrega de declaração de IRS, 

respeitante ao ano 2014; -------------------------------------------- 

h) Cópia de documento de consulta, emitido através do Portal das 

Finanças, relativo às faturas emitidas durante o ano 2015; ---------- 

i) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, 

a estimativa anual do volume de negócios e de subsídios auferidos, bem 

como a fundamentação para a não desativação ou deslocalização da 

atividade económica. ------------------------------------------------ 

21.78. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL EM VIGOR ------------------------------------------------ 

21.78.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 33B do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

e identificada no sistema de identificação parcelar (SIP), com o n.º 

2475320772002, situa-se em espaços de classe 4 (Espaços Agrícolas e 

Florestais), na Categoria 4.2 (Espaços Agrícolas), Sub-Categoria 4.2.A 

Espaços Agrícolas Defendidos – RAN). -------------------------------- 

21.78.2. Sobre a parcela de terreno, impendem duas restrições de 

utilidade pública, Reserva Agrícola Nacional. ----------------------- 

21.78.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma se encontra a uma distância superior de 100m, 

                                                           
173 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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dos aglomerados urbanos de Seara Velha e a uma distância inferior a 

10 m dos limites da parcela de terreno, desrespeitando as alíneas a), 

b) e c) do n.º 2 do artigo 36.º174 do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal. --------------------------------------------------------- 

21.79. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ---------------------------------- 

21.79.1. A exploração do requerente encontra-se em exercício desde 

o ano de 2002, com o Número de Registo de Exploração 5112712, 

enquadrada em termos de NREAP, numa Classe 3, com capacidade máxima 

de 15CN de bovinos de carne e de equídeos, possuindo atualmente 9 CN 

de espécie bovina e 1CN de equídeos. -------------------------------- 

21.79.2. A exploração ronda os 5,65ha, com 1,22ha de pastagens 

permanentes, 4,3ha de culturas forrageiras e 0,12ha de culturas 

frutícolas. -------------------------------------------------------- 

21.79.3. As instalações são localizadas na parcela com o n.º 

2475320772002, com uma área total de 0,58ha e área coberta de 14x14m. 

21.79.4. O trabalho na exploração é assegurado pelo detentor e conta 

adicionalmente com a ajuda do sobrinho, que se dedicam exclusivamente 

à atividade agropecuária. ------------------------------------------- 

21.79.5. A exploração tem um volume de negócios de 1971,49€, 

respeitante a vendas e subsídios de apoio à exploração. ------------- 

21.79.6. A atividade contribui ainda para a melhoria e dignificação 

das suas condições de vida e trabalho, ajuda no combate à 

desertificação e, por isso, também ao problema de ordenamento de 

território. -------------------------------------------------------- 

21.79.7. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente, que não possui capacidade financeira 

para a aquisição de terreno e construção de novas instalações. ------ 

97.  PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ---------------- 

97.1. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

                                                           
174 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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de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

97.2. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

97.3. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

97.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

97.5. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

97.6. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

97.7. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre 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. -------------------------------------------------------- 

97.8. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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 
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pelo plano de ordenamento do território, servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública. ------------------------------------ 

97.9. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na análise 
dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que respeita ao 

eventual reconhecimento de interesse público das explorações que 

carecem de regularização, ainda que a eficácia das deliberações 

resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de conceder 

prorrogação do prazo do regime excecional. -------------------------- 

98. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
98.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------ 
98.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

98.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

98.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  

2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 



                                                                F. 103 

                                                                  _____________________ 
 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral. 

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

À Reunião Câmara. --------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 

 

 

3.63. 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: 

AMILCAR DA SILVA. MORADA: LUGAR DA SEZEDA | CIMO DE VILA DA 

CASTANHEIRA. 5400-616 CHAVES. PROCESSO N.º 89/16 | REQUERIMENTO N.º 

189/16. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 62/DSC/2016. ------------------------- 
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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 março175, decorreu, até 

ao dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização 

das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: -------------------------------------------------  

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração 

ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade com 

instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares ou com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública; -------- 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente; 

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração 
e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam o processo nos seguintes âmbitos: --------------- 

                                                           
175 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos 

de regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do artigo 1.º, do DL n.º 165/2014. --------------   
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(i) No âmbito social (n.º de postos de trabalho já criados e 

eventuais estratégias a implementar para a criação ou qualificação de 

emprego direto local, relevância local, prémios, louvores e outros); 

(ii) No âmbito económico (valor de produção de bens e serviços da 

atividade económica desenvolvida na exploração pecuária; produtos 

produzidos; faturação associada à atividade pecuária dos últimos dois 

anos; impactos em atividades conexas, a montante ou a jusante). ----- 

2.8. Para o efeito, o requerimento deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/2013176, 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 no Lugar da Sezeda, territorialmente integrado na 

Freguesia de Cimo de Vila da Castanheira, por dispor de título válido 

de exercício de atividade, sendo que a alteração ou ampliação apresenta 

situação de desconformidade com os instrumentos de gestão territorial 

vinculativos dos particulares. -------------------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

21.79.8. O requerente apresenta todos os documentos solicitados para 

a instrução do processo, designadamente: ---------------------------- 

a) Identificação do requerente – Cartão do Cidadão; ------------ 

b) Cópia do título de registo da exploração,emitido pela DRAP-N; 

c) Cópia de caderneta predial urbana, emitida em 26/01/2016; --- 

d) Extrato da planta de ordenamento, à escala 1:10.000; -------- 

e) Extrato da planta de localização, à escala 1:25.000; -------- 

f) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitidos em 13/01/2016, contendo a delimitação da área das 

parcelas afetas à exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------ 

g) Declaração de existência de ovinos/caprinos, emitida pela 

DGAV, em 20/01/2016; ------------------------------------------------ 

h) Declaração de pedido de ajuda de animais, emitida pelo IFAP, 

em 20/01/2016; ------------------------------------------------------ 

                                                           
176 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) Cópia de comprovativo de entrega de declaração de IRS, 

respeitante ao ano 2014; -------------------------------------------- 

j) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, 

a estimativa anual do volume de negócios e de subsídios auferidos, bem 

como a fundamentação para a não desativação ou deslocalização da 

atividade económica. ------------------------------------------------ 

21.80. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL EM VIGOR ------------------------------------------------ 

21.80.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 34A do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

e identificada no sistema de identificação parcelar (SIP), com o n.º 

2725362453006, situa-se em espaços da classe 1 (Espaços Urbanos e 

Urbanizáveis), na Categoria 1.3 (Outros Aglomerados). --------------- 

21.80.2. Sobre as parcelas de terreno, impende uma restrição de 

utilidade pública - RAN. -------------------------------------------- 

21.80.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

estábulo, é de referir que a mesma de referir que a mesma se encontra 

situada dentro do perímetro de construção de Cimo de Vila da 

Castanheira e a uma distância inferior a 10 m das extremas da parcela 

de terreno desrespeitando o disposto nas alíneas a), b) e c) do n.º 2 

do artigo 36.º177 do Regulamento do Plano Diretor Municipal (RPDM). -- 

21.81. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ----------------------------------  

21.81.1. A exploração da requerente encontra-se em exercício desde 

o ano de 1980, com o Número de Registo de Exploração 5028993, 

enquadrada em termos de NREAP, numa Classe 2, com capacidade máxima 

de 333CN de ovinos/caprinos e 2CN de equídeos. ----------------------  

21.81.2. As instalações são localizadas na parcela com o n.º 

2725362453006, com uma área total de 0,39ha, com área social 0,15ha, 

tendo as instalações área coberta de 325m2. ------------------------- 

21.81.3. O trabalho na exploração é assegurado pelo detentor e 

esposa, que se dedicam exclusivamente à atividade agropecuária. ----- 

                                                           
177 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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21.81.4. A exploração tem um volume de negócios que ronda os 

13099,59€, respeitante a subsídios de apoio à exploração, ao que 

acrescem cerca de 6000,00€ referentes a vendas. --------------------- 

21.81.5. A atividade ajuda no combate à desertificação e, por isso, 

também ao problema de ordenamento de território. -------------------- 

21.81.6. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente.  ---------------------------------- 

99.  PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ---------------- 

99.1. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

99.2. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. --------- 

99.3. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

99.4. Considerando que a eventual impossibilidade de regularização e/ou 
licenciamento das alterações pretendidas, face ao fim da vigência do 

regime excecional concedido até 4 de janeiro de 2016, não só 

inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o desempenho 

ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a sua 

viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

99.5. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 
territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

99.6. Considerando que, a constatação de muitos casos de explorações 
que não conseguiram, dentro do período concedido, regularizar a sua 

situação, motivou a promoção de diligências junto da tutela da 

Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo do regime 

excecional de regularização, para contemplar pedidos referentes a 

casos que não conseguiram concluir os seus processos no período que 

terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------------------- 

99.7. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 
de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre em linha de conta 
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os vários usos e ocupações prevalecentes na envolvente da atividade 

em causa e das dinâmicas de povoamento que estão subjacentes à 

localidade. -------------------------------------------------------- 

99.8. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso a 
tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública. ------------------------------------ 

99.9. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na análise 
dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que respeita ao 

eventual reconhecimento de interesse público das explorações que 

carecem de regularização, ainda que a eficácia das deliberações 

resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de conceder 

prorrogação do prazo do regime excecional. -------------------------- 

100. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 
100.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------- 

100.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

100.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

100.1.3. Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

As Técnicas Superiores ---------------------------------------------- 

(Cláudia Ferreira, Eng.ª) ------------------------------------------- 

(Cláudia Martins, Dr.ª) --------------------------------------------- 

(Conceição Rei, Eng.ª) ---------------------------------------------- 

(Cristiana Morais, Dr.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------  
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2.    Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo 

a abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processos no período que terminou em 4 

de janeiro do corrente ano. ----------------------------------------- 

3.    Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4.    Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral. 

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

À Reunião Câmara. --------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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3.64. 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: 

JOÃO PIRES JULIANO. MORADA: RUA DO CALVÁRIO Nº 6, CALVÃO. 5400-608 

CHAVES. PROCESSO N.º 880/15 | REQUERIMENTO N.º2083/15. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 63/DSC/2016. --------------------------------- 

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 março178, decorreu, até 

ao dia 4 de janeiro de 2016, o Regime Extraordinário de Regularização 

das Atividades Económicas (RERAE), no qual se incluíam as atividades 

pecuárias. --------------------------------------------------------- 

2.2. O âmbito de aplicação do mencionado diploma legal abrangia três 

tipos de situações: ------------------------------------------------- 

(i) Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de 

exploração ou de exercício, incluindo as situações de desconformidade 

com instrumentos de gestão territorial vinculativa dos particulares 

ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública; - 

(ii)  Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de 

exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente;  

(iii) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja 

alteração e/ou ampliação não é compatível com os instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Em qualquer dos casos, o requerente deveria 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 deveria 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 deveria ainda ser 

instruído com a informação relevante que habilitaria a ponderação dos 

                                                           
178 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 deveria instruir a 

proposta da Câmara, a submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 

no que concerne ao eventual reconhecimento de interesse público, os 

serviços avaliariam 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 deveria ser instruído com os 

documentos previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do 

artigo 5.º do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), 

h), i) e n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos 

que o requerente considerasse relevantes para a fundamentação do 

pedido. ------------------------------------------------------------ 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal constituía-

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 81/2013179, 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 Calvão, territorialmente integrada 

na União das Freguesias de Calvão e Soutelinho da Raia, por dispor de 

título válido de exercício de atividade, apresentando situação de 

desconformidade com os instrumentos de gestão territorial vinculativos 

dos particulares. --------------------------------------------------- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

21.81.7. No que se refere aos elementos instrutórios apresentados 

pelo requerente, do pedido constam os seguintes: --------------------  

a) Identificação do requerente – BI e NIF; --------------------- 

b) Cópia do título de registo da exploração, emitido pela DRAPN;- 

c) Cópia de documento de consulta, contendo o registo de marcas 

de exploração; ------------------------------------------------------ 

d) Extratos da planta de ordenamento, à escala 1:10.000; ------- 

                                                           
179 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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e) Documento ortofotográfico do Sistema de Identificação Parcelar 

(SIP), emitido em 21/12/2015, contendo a delimitação da área afeta à 

exploração agrícola, à escala 1:2.000; ------------------------------ 

f) Cópia de entrega de declarações de IRS, respeitantes aos anos 

2013 e 2014; -------------------------------------------------------- 

g) Caracterização sumária da atividade pecuária, atestada através 

de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de trabalho, 

a estimativa anual do volume de negócios e dos subsídios auferidos, 

bem como a fundamentação para a não deslocalização ou desativação da 

exploração pecuária. ------------------------------------------------ 

21.82. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL EM VIGOR ------------------------------------------------ 

21.82.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 20B do Plano 

Diretor Municipal, a parcela de terreno, apresentada pelo requerente, 

e identificada no sistema de identificação parcelar (SIP), com o n.º 

2485367135006 situa-se em espaços da classe 4 (Espaços Agrícolas e 

Florestais), na Categoria 4.2 (Espaços Agrícolas), Sub-Categoria 4.2.B 

( Espaços Agrícolas  Condicionados – RAN + REN). -------------------- 

21.82.2. Sobre a parcela de terreno, impendem restrições de 

utilidade pública, Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica 

Nacional. ---------------------------------------------------------- 

21.82.3. Relativamente à instalação física da exploração pecuária, 

é de referir que a mesma se encontra situada a uma distância inferior 

a 100m, do aglomerado urbano de Calvão e a uma distância inferior a 

10 m das extremas da parcela, desrespeitando as alíneas a), b) e c) 

do n.º 2 do artigo 36.º180 do Regulamento do Plano Diretor Municipal.- 

21.83. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO ---------------------------------- 

21.83.1. A exploração do requerente encontra-se em exercício desde 

o ano de 1990, com o Número de Registo de Exploração 3080480, 

enquadrada em termos de NREAP, numa Classe 3, com capacidade máxima 

de 15CNde bovinos de produção de carne. ----------------------------- 

                                                           
180 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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21.83.2. As instalações são localizadas na parcela com o n.º 

2485367135006, com uma área total de 0,81ha, área social 0,10ha e área 

coberta de 200m2. --------------------------------------------------- 

21.83.3. O trabalho na exploração é assegurado pelo detentor e 

esposa, que se dedicam exclusivamente à atividade agropecuária. ----- 

21.83.4. A exploração tem um volume de negócios que ronda os 

8100,00€, respeitante a vendas e subsídios de apoio à exploração. --- 

21.83.5. 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. -------------------------------------------------------- 

21.83.6. A deslocalização da exploração pecuária para outro local é 

impossível devido aos custos que acarreta esta operação, 

incomportáveis para o requerente. ----------------------------------- 

22. PARECER SOBRE O PEDIDO REQUERENTE EM CONCRETO ----------------- 

100.2. Com é sabido, o RERAE veio a estabelecer uma janela de 

oportunidade para as entidades competentes avaliarem a possibilidade 

de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas 

que estivessem nas seguintes circunstâncias: ------------------------ 

(i) Não dispusessem 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, estivessem 
impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por 

força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território 

supervenientes à sua instalação. ------------------------------------ 

100.3. Considerando que a data limite para a regularização 

extraordinária destas situações findou a 4 de janeiro de 2016, e que 

a instrução do processo, junto da entidade coordenadora, deveria ser 

formalizada antes dessa data, com a apresentação da certidão com 

deliberação fundamentada de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização da atividade pecuária em causa. ---------- 

100.4. Considerando que o requerimento deu entrada nos serviços da 

Câmara Municipal em data posterior ao período temporalmente abrangido 

pelo RERAE, ou seja, após o dia 4 de janeiro de 2016. --------------- 

100.5. Considerando que a eventual impossibilidade de 

regularização e/ou licenciamento das alterações pretendidas, face ao 

fim da vigência do regime excecional concedido até 4 de janeiro de 

2016, não só inviabiliza a possibilidade de se tentar melhorar o 

desempenho ambiental desta exploração, como pode colocar em crise a 

sua viabilidade, os investimentos realizados e gerando situações de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

100.6. Considerando que as zonas rurais, na maioria dos casos, são 

territórios com grande debilidade socioeconómica, que requerem uma 

ação pró-ativa, no sentido de se tentar manter as atividades 

instaladas, utilizando uma estratégia integrada de resolução dos 

problemas locais, com vista a melhorar os fatores de sustentabilidade 

desses territórios. ------------------------------------------------- 

100.7. Considerando que, a constatação de muitos casos de 

explorações que não conseguiram, dentro do período concedido, 

regularizar a sua situação, motivou a promoção de diligências junto 

da tutela da Administração Central, a solicitar a prorrogação do prazo 

do regime excecional de regularização, para contemplar pedidos 

referentes a casos que não conseguiram concluir os seus processos no 

período que terminou em 4 de janeiro do corrente ano. --------------- 
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100.8. Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova 

janela de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a 

ser concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território, os quais só poderão ser devidamente avaliados se for 

concedido tal prorrogação do prazo, levando sempre 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. -------------------------------------------------------- 

100.9. Considerando que, em linha com o que se vem expondo, caso 

a tutela decida conceder uma prorrogação do prazo excecional de 

regularização, com os mesmos requisitos de tramitação processual, a 

DRAPN solicitará às entidades competentes 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, servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública. ------------------------------------ 

100.10. Considerando que pode haver vantagens em prosseguir na 

análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, no que 

respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações resultantes da Câmara e da Assembleia Municipal fiquem 

condicionadas à confirmação, ou não, da iniciativa legislativa de 

conceder prorrogação do prazo do regime excecional. ----------------- 

101. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 
101.1. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------- 

101.1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a ponderar sobre a 

possibilidade de poder deliberar no sentido de ser proposto à 

Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal 

da regularização da atividade em causa, para os fins previstos na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão 

da Assembleia Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa 

legislativa pela tutela da Administração Central, que conceda a 

prorrogação do prazo do regime de regularização excecional, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

101.1.2. A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria, pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

Nesta conformidade fica também, de forma incontornável, prejudicada a 

emissão de certidão a favor do interessado, tituladora de tal 

deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de vista 

legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto da 

entidade administrativa competente. --------------------------------- 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

28/01/2016 --------------------------------------------------------- 



                                                                F. 115 

                                                                  _____________________ 
 

1-  Considerando que a data limite para a regularização extraordinária 

destas situações findou a 4 de janeiro de 2016; --------------------- 

2.   Considerando que já houve diligências junto da tutela, pedindo a 

abertura de um novo prazo de regime excecional de regularização de 

explorações, de forma a contemplar pedidos referentes a casos que não 

conseguiram concluir os seus processo no período que terminou em 4 de 

janeiro do corrente ano. -------------------------------------------- 

3.   Considerando que, na eventualidade de vir a haver uma nova janela 

de oportunidade para regularização deste tipo de situações, a ser 

concedido pela tutela competente, o benefício socioeconómico, 

decorrente da regularização deste tipo de atividade, poderá ser 

superior aos eventuais inconvenientes em termos de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------- 

4. Considerando, estes serviços, que pode haver vantagens na 

prossecução da análise dos pedidos que deram entrada após 4 de janeiro, 

no que respeita ao eventual reconhecimento de interesse público das 

explorações que carecem de regularização, ainda que a eficácia das 

deliberações de Câmara e da Assembleia Municipal fiquem condicionadas 

à entrada em vigor de uma eventual iniciativa legislativa própria, que 

venha a conceder a prorrogação do prazo para 

regularização excecional das explorações, com condições iguais ao 

regime que terminou em 4 de janeiro. -------------------------------- 

5.    Face ao exposto propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral a seguinte estratégia procedimental: -------------- 

5.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal (última que permite agendamentos para 

a Assembleia Municipal de Fevereiro), com vista a deliberar que seja 

submetido à consideração da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

no pressuposto de que, até à realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, venha a ser publicada uma iniciativa legislativa pela 

tutela da Administração Central, a conceder a prorrogação do prazo do 

regime excecional de regularização deste tipo de explorações, 

equivalente ao regime que cessou; ----------------------------------- 

5.2- A não verificação do pressuposto anteriormente mencionado, 

consubstanciado na reposição, por via legislativa, dos efeitos da lei 

habilitante que veio a dar suporte normativo ao regime excecional de 

regularização ora em apreciação, irá determinar, como consequência 

direta e necessária, da ausência de tal suporte legal, a absoluta 

ineficácia da decisão que vier a ser praticada, sobre a matéria pela 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------- 

5.3.Nesta conformidade, fica também, de forma incontornável, 

prejudicada a emissão de certidão a favor do interessado, tituladora 

de tal deliberação, enquanto documento indispensável, do ponto de 

vista legal, à adequada instrução do pedido de regularização, junto 

da entidade administrativa competente. ------------------------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral- 

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DATADO DE 01/02/2016 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 02/02/2016 ------------------------------

À Reunião Câmara. --------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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3.65. 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: 

FTA – FÁBRICA DE TRATAMENTO DE ALUMÍNIOS, LDA. MORADA: LUGAR DOS 

ARRAIAIS (ZONA INDUSTRIAL). 5400-570 CHAVES. PROCESSO N.º 801/15 | 

REQUERIMENTO N.º 1962/15. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 171/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 industrial 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 março181, 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 industriais. ------------------------------------------ 

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 pedido de 

regularização à entidade coordenadora do processo de licenciamento da 

atividade industrial, neste caso específico, a Câmara Municipal de 

Chaves.------------------------------------------------------------- 

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. --------------------------------------- 

                                                           
181 Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos 

de regularização, de alteração e/ou ampliação das unidades produtivas 

incluídas no n.º 3, do art. 1º, do DL n.º 165/2014. ----------------- 



                                                                F. 117 

                                                                  _____________________ 
 

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 industria; produtos produzidos; 

faturação associada à atividade dos últimos dois anos; impactos em 

atividades conexas, a montante ou a jusante). ---------------------- 

2.8. Para o efeito o requerimento deverá ser instruído com os documentos 

previstos nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 4 do artigo 5.º 

do mencionado diploma legal, e das alíneas a), b), c), g), h), i) e 

n) do n.º 5 do mesmo artigo, sem prejuízo de outros elementos que o 

requerente considere relevantes para a fundamentação do pedido. ----- 

2.9. A emissão da certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal pela Assembleia Municipal, constitui-

se assim, como um pré-procedimento em todo o processo de regularização 

extraordinária, a submeter à entidade coordenadora. ----------------- 

2.10. O RERAE aplicado ao setor industrial tem ainda enquadramento legal 

no Decreto-Lei n.º 169/2012182, de 1 de agosto, alterado pelo Decreto-

Lei nº 73/2015, de 11 de maio e nas portarias regulamentares conexas 

ao Sistema da Indústria Responsável (SIR). ------------------------- 

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 industrial que a 

requerente possui no lugar dos Arraiais, na União das Freguesia de 

Santa Cruz/Trindade e Sanjurge, por não dispor de título válido de 

exercício de atividade industrial, apresentando ainda situação de 

desconformidade com os instrumentos de gestão territorial vinculativos 

dos particulares, nomeadamente, o Plano Diretor Municipal (PDM). ---- 

3.2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------- 

22.2.1. A requerente apresenta todos os documentos solicitados para 

a instrução do processo, designadamente: ----------------------------  

a) Documento de identificação da representante do estabelecimento 

industrial – CC; ---------------------------------------------------- 

b) Plantas de Localização à escala 1/2000 e 1/10 000;----------- 

c) Extrato das plantas de condicionantes e de ordenamento, à 

escala 1:10.000; ---------------------------------------------------- 

d) Documento ortofotográfico, com a delimitação da área afeta ao 

estabelecimento industrial, à escala 1:5.000; ----------------------- 

                                                           
182 SIR -------------------------------------------------------------- 

Estabelece os procedimentos necessários ao acesso e exercício da 

atividade industrial, à instalação e exploração de zonas empresariais 

responsáveis (ZER), bem como o processo de acreditação de entidades 

no âmbito deste sistema, no quadro da aplicação dos regimes jurídicos 

conexos à atividade industrial. ------------------------------------- 
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e) Planta com a delimitação dos prédios abrangidos, à escala 

1:500; ------------------------------------------------------------- 

f) Planta de apresentação do Piso 0 e Piso 1, à escala 1:100; -- 

g) Caracterização sumária da atividade industrial, atestada 

através de memória descritiva, incluindo ainda o número de postos de 

trabalho, o valor da produção de bens e serviços da actividade, a 

facturação associada à actividade nos últimos 2 anos, os custos 

económicos associados à desactivação ou deslocalização da indústria, 

a fundamentação da opção da não deslocalização da indústria e a 

demonstração da compatibilidade da localização, com a segurança de 

pessoas, bens e ambiente. ------------------------------------------- 

h) Cópia do código de acesso à Certidão Permanente da sociedade 

por quotas, FTA – Fábrica de Tratamento de Alumínios, Lda. --------- 

22.3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

EM VIGOR ------------------------------------------------------------ 

22.3.1. De acordo com a Planta de Ordenamento n.º 34 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). -------------------------------------------- 

22.3.2. Sobre as parcelas de terreno, não impendem quaisquer 

restrições ou servidões de utilidade pública. ----------------------- 

22.3.3. Relativamente à instalação física da indústria, é de 

referir que a mesma desrespeita o disposto no nº 1 do artigo 58.º183 

do Regulamento do Plano Diretor Municipal (RPDM), sendo o Índice de 

Construção (Ic) proposto de 0,36 m2/m2. ----------------------------- 

22.3.4. Refira-se, neste ponto, que a requerente adquiriu uma 

parcela de terreno confinante ao seu estabelecimento, com a finalidade 

de ampliação e melhoramento de acessos e das condições de segurança. 

Assim, o Índice de Construção proposto encontra-se a exceder o Índice 

de construção regulamentado pelo PDM de Chaves ---------------------- 

22.4. CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO E DA ACTIVIDADE ----------------------- 

22.4.1. O estabelecimento industrial da requerente encontra-se em 

exercício desde o ano de 1992, embora a sua efetiva laboração tivesse 

iniciado a partir do ano 1994. -------------------------------------- 

22.4.2. As instalações encontram-se, presentemente, localizadas 

numa parcela de terreno com a área de 5.597,00 m2, sendo a sua 

pretensão a anexação de uma parcela de terreno contígua, com a área 

aproximada de 3.889,00 m2, perfazendo um total de 9.486,00 m2 de área 

total das parcelas. ------------------------------------------------- 

22.4.3. O estabelecimento industrial em causa, apresentou, no 

transato ano de 2013, o montante de faturação de aproximadamente de € 

354256,77 (trezentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e 

seis euros e setenta e sete cêntimos), tendo registado, em 2014, um 

aumento significativo na sua faturação, no montante de € 540204,89 

(quinhentos e quarenta mil, duzentos e quatro euros e oitenta e nove 

cêntimos). --------------------------------------------------------- 

                                                           
183 Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves ----------------- 

Artigo 58.º - Edificabilidade --------------------------------------- 

1- As componentes edificadas referentes a armazéns de combustíveis 

ou de materiais explosivos ou perigosos, a instalações industriais, a 

armazéns e afins ou a instalações comerciais ou de serviços cumprirão, 

com as devidas adaptações, as regras de edificabilidade estabelecidas 

no artigo 28.º relativas à instalação avulsa de unidades industriais, 

salvo no que diz respeito ao Ic, que passa a adoptar o valor de 0,25 

m2/m2. ------------------------------------------------------------- 



                                                                F. 119 

                                                                  _____________________ 
 

22.5. Informa a requerente que a esta indústria foi criada pelos sócios 

fundadores Sr.º Joaquim Guimarães Gomes, sua esposa, Dª Fernanda da 

Assunção Faria Moura Gomes e os seus filhos Carlos Manuel de Moura 

Gomes e Jorge Miguel Moura Gomes, tendo ao longo dos anos sido 

alterados os órgãos sociais. A FTA, Lda, foi constituída por escritura 

pública em 6 de agosto de 1992, no Cartório Notarial de Chaves, com o 

capital social, na moeda à data corrente, de 30 milhões de escudos, 

ascendendo presentemente o capital social da empresa a € 500 000 

(quinhentos mil euros). -------------------------------------------- 

22.6. A deslocalização do estabelecimento industrial para outro local, 

acarretaria a perda de nove postos de trabalho, bem como uma diminuição 

da oferta correlacionados com a aquisição de produtos e serviços na 

região, assim como a perda de equipamentos existentes. ------------- 

22.7. De acordo com o disposto no nº 4 do artigo 11º do SIR, trata-se 

de uma indústria do Tipo 3, cuja entidade coordenadora é a câmara 

municipal. Desde 1994 até ao ano de 2005 a empresa laborou com o CAE 

25610 – Tratamento e Revestimento de Metais. ------------------------ 

22.8. De 2006 a 2014 a empresa laborou com o CAE 25120- Fabricação de 

Portas, Janelas e elementos similares, em alumínio. A partir de 2014 

a empresa continuou a laborar com o CAE 25120- Fabricação de Portas, 

Janelas e elementos similares, mas em alumínio e ferro. ------------- 

23. PARECER SOBRE O PEDIDO DA REQUERENTE EM CONCRETO -------------- 

101.2. Considerando que o RERAE fomenta 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 

requerente 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 requerente de exploração ou de exercício, 
estão impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, 

também por força de condicionantes atinentes ao ordenamento do 

requerente território supervenientes à sua instalação. -------------- 

101.3. 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; ----------------------------------------------------------- 

101.4. Considerando que o benefício socioeconómico decorrente da 

regularização da atividade industrial 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 a 

requerente 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; ------------------------------------- 

101.5. Considerando que no âmbito da apreciação do pedido de 

regularização da atividade industrial, a Câmara Municipal de Chaves 

solicita às entidades públicas respetivas, a 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. ------------------------------------- 

102. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 
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102.1. Considerando a urgência de deliberar sobre o pedido em 

causa, uma vez que a instrução do processo junto da entidade 

coordenadora deve ser apresentada com a certidão da deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade industrial; ------------------------------ 

102.2. Considerando a necessidade de dar 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 

da seguinte estratégia procedimental: ------------------------------- 

102.2.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal, com vista a deliberar sobre o 

reconhecimento do Interesse Público Municipal da regularização da 

atividade em causa, com base nesta informação técnica; -------------- 

102.2.2. Pelas razões supramencionadas o Executivo Municipal 

delibere no sentido de legitimar o Senhor Presidente da Câmara para 

proceder à emissão, em representação do Município, das Certidões de 

Reconhecimento do Interesse Público Municipal da regularização da 

atividade em causa, ficando a intervenção da Assembleia Municipal 

centrada na ratificação da deliberação da Câmara Municipal, nos termos 

do disposto no artigo 164º, do Código do Procedimento Administrativo; 

102.3. Se esta estratégia procedimental for aceite, deverá ainda 

o Executivo deliberar promover o agendamento deste assunto para a 

próxima sessão da Assembleia Municipal para ratificação da deliberação 

que venha a ser produzida pelo Executivo; --------------------------- 

102.4. Nestas circunstâncias deverá ficar a constar na certidão 

que a plena eficácia da mesma, fica dependente de ratificação por 

parte da Assembleia Municipal do ato praticado pela Câmara Municipal 

e que o 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 n.º 4 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do 

mesmo artigo; ------------------------------------------------------- 

102.5.  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; ------------------------------- 

102.6. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada 

nos termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão executivo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade industrial, com as menções referidas no 

ponto 5.4. ---------------------------------------------------------- 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO, ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 30.12.2015-----

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância.-

Para efeitos do estabelecido na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do 

Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro184, tendo por base o parecer 

                                                           
184 Diploma que estabelece o regime de regularização e de alteração e 

ou ampliação de estabelecimentos e explorações de atividades 

industriais, pecuárias, de operações de gestão de resíduos e de 

explorações de pedreiras incompatíveis com instrumentos de gestão 

territorial e ou condicionantes ao uso do que não disponham de título 
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emitido pela equipa técnica que subscreve a presente informação, 

proponho ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral que 

submeta à consideração do Senhor Presidente a adoção de decisão no 

seguinte sentido: ---------------------------------------------------

1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à Câmara ponderar sobre a 

intenção de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento 

de interesse público municipal da regularização da atividade em causa, 

para os fins previstos na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; ---------------------------------

2. Tal reconhecimento de interesse público municipal deve ser 

entendido como uma das fases do processo de regularização, o qual não 

prejudica a verificação de conformidade legal e regulamentar da 

instalação em concreto, posteriormente, na fase da pronúncia nos 

termos estabelecidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro, para os efeitos previstos no n.º 1 e 2 do mesmo 

artigo. ------------------------------------------------------------

3. Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para a 

próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, em vista à análise 

e seu ulterior sancionamento administrativo, por parte do aludido 

órgão deliberativo municipal; ---------------------------------------

4. Por último, caso a presente proposta, venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do 

Município, dever-se-á promover a emissão da certidão deliberação 

fundamentada de reconhecimento do Interesse Público Municipal na 

regularização da atividade industrial. ------------------------------

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DATADO DE 30/12/2015 ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, ARQ. 

ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 30/12/2015 ------------------------------

À Reunião Câmara. --------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. ACESSOS Á FUNDAÇÃO NADIR AFONSO – AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS Nº 

01/DOP/2016. ------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação o Auto de Revisão de Preços nº01/DOP/2016, 

da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário é a firma, Higino 

Pinheiro & Irmão, S.A. – Construção Civil e Obras Públicas, no valor 

de -308.07 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais. -------------------------- 

                                                           

válido de instalação ou de título de exploração ou de exercício de 

atividade. --------------------------------------------------------- 
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DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO, DE 2016.02.01. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

superior.----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2016.02.01. -------------------------------------------------------- 

À reunião de câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, aprovar, com o voto contra 

do Vereador do Partido Socialista, Dr. Francisco António Chaves de 

Melo, o referido auto no valor € -308,07, (trezentos e oito euros e 

sete cêntimos), IVA não incluído. ----------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 

De seguida, usou da palavra o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para apresentar, verbalmente, a 

seguinte declaração: ------------------------------------------------ 

“Como sempre me mantive afastado, enquanto membro da assembleia 

municipal deste projeto, quero continuar afastado de todas as despesas 

relacionadas com a Fundação Nadir Afonso. --------------------------- 

Tanto mais que a sua construção elevou o valor dos terrenos a 

expropriar, no âmbito do programa “Polis”.” ------------------------- 

 

 

2- SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

 

 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AGUAS E RESIDUOS 

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

 

X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

 

1. ALTERAÇÃO DO CIRCUITO ESPECIAL Nº 23 DOS TRANSPORTES ESCOLARES 

INFORMAÇÃO/DDSC Nº11/SE Nº8/2016. --------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 

O Plano de Transportes Escolares 2015/2016, prevê o circuito especial 

nº23, adjudicado por procedimento Ajuste Direto, ao transportador 

Centro de Bem Estar, pelo preço de 0.65€/Km, que envolve as seguintes 

localidades: ------------------------------------------------------- 

Circuito nº23 - Torre – Couto de Ervededo – JI de Bustelo ---------- 

A média diária necessária para percorrer as distâncias é de 25 km -- 

(09h:00) ----------------------------------------------------------- 

Couto – EB23 Dr. Francisco Gonçalves Carneiro ---------------------- 
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A média diária necessária para percorrer as distâncias é de 30 km 

(09h:30) ----------------------------------------------------------- 

EB23 Dr. Francisco Gonçalves Carneiro/JI de Bustelo – Couto - Torre  

A média diária necessária para percorrer as distâncias é de 39 km 

(15h30m) ----------------------------------------------------------- 

Considerando que o Plano de Transportes Escolares do Município de 

Chaves, para o ano letivo 2015/2016, foi organizado e elaborado com 

base nas previsões de alunos fornecidas, durante o mês de Fevereiro, 

pelos Agrupamentos de Escolas do Concelho, nos termos da legislação 

em vigor. ----------------------------------------------------------- 

Considerando que o Plano de Transportes não é um documento fechado uma 

vez que é necessário responder aos pedidos de alteração que surgem, 

por parte dos Agrupamentos, em face das necessidades reais; --------- 

Considerando o pedido do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins para 

o transporte de uma criança – Anna Isabel Antunes Valdes Mendoza, 

residente na rua Principal, nº 60, Sanjurge – para o Jardim de Infância 

de Bustelo; --------------------------------------------------------- 

Considerando que para efetuar este transporte o referido transportador 

tem necessidade de efetuar mais 6km/dia; ---------------------------- 

Considerando que o encargo com o referido transporte, com efeitos ao 

dia 25 de novembro de 2015, é de 452,40€ (116 dias x 6km/dia x 

0.65€/km), IVA não incluído; ---------------------------------------- 

Considerando, ainda, o pedido de transporte para o aluno João Alves 

Claro da Silva, residente na Torre de Ervededo, para frequentar o 3º 

ano na Escola EB1 de Bustelo, a partir do dia 05 de Janeiro; -------- 

Considerando que o transporte deste aluno, no período da manhã, é 

compatível com a vinda das crianças que frequentam o Jardim de Infância 

de Bustelo, uma vez que a educação pré – escolar e o 1º ciclo iniciam 

as respetivas atividades letivas às 9h00; --------------------------- 

Considerando que, no período da tarde e em virtude das atividades da 

educação pré-escolar terminarem pela 16h00, o transportador tem de 

efetuar o transporte do referido aluno, pelas 17h30m, realizando mais 

25km/dia; ---------------------------------------------------------- 

Considerando que o encargo com este transporte, com efeitos ao dia 05 

de Janeiro de 2016, é de 1.608,75€ (99 dias x 25km/dia x 0.65€/km), 

IVA não incluído; --------------------------------------------------- 

Assim, e nos termos do nº 14* do Caderno de Encargos, que refere que 

as partes contratantes obrigam-se a proceder à alteração das 

distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, 

no sentido da sua redução ou aumento, em função do número de alunos 

que efetivamente vier a ser transportado e do número de viagens a 

realizar, propõe-se a V. Exa, a retificação do circuito especial nº23 

pagando-se ao transportador, Centro de Bem Estar, o valor de 2.061,15€ 

(dois mil e sessenta um euros e quinze cêntimos), IVA não incluído. - 

Caso esta proposta mereça concordância, salvo melhor opinião, tomo a 

liberdade de sugerir a seguinte metodologia: ------------------------ 

a)Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão Financeira 

para atribuição da rúbrica orçamental, bem como, do respetivo 

compromisso, em cumprimento com a LCPA; ----------------------------- 

b)Esta alteração deverá ser acompanhada da minuta de contrato 

adicional; --------------------------------------------------------- 

c) O seu encaminhamento, após confirmação do acima descrito, à próxima 

reunião de Câmara para deliberação, órgão competente para autorizar 

esta despesa. ------------------------------------------------------- 

À consideração superior, -------------------------------------------- 

Chaves, 18 de Janeiro de 2016 --------------------------------------- 

A Técnica Superior -------------------------------------------------- 
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Dra. Lídia Pinto ---------------------------------------------------- 

* 14. ALTERAÇÃO DOS CIRCUITOS --------------------------------------- 

1. As partes contratantes obrigam-se a proceder à alteração das 

distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, 

no sentido da sua redução ou aumento, em função do número de alunos 

que efetivamente vier a ser transportado e do número de viagens a 

realizar. ---------------------------------------------------------- 

2.Tal alteração deverá ser titulada mediante a celebração de contrato 

adicional ao contrato inicial. -------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 

MINUTA DO 1º ADICIONAL AO CONTRATO PARA “EXECUÇÃO DE TRANSPORTES 

TERRESTRES DE ALUNOS – CIRCUITOS ESPECIAIS - ANO LECTIVO 2015/16 - 

CIRCUITO Nº 23 -”. ------------------------------------------------- 

No dia … de ………. de dois mil e dezasseis, celebram o primeiro adicional 

ao contrato de prestação de serviços, pelo preço total de € 2 061,15 

(dois mil e sessenta e um euros e quinze cêntimos), acrescidos de IVA 

à taxa de 6%. ------------------------------------------------------ 

Como Primeiro Outorgante, o Município de Chaves, titular do cartão de 

Pessoa Colectiva nº 501205551, representado pelo Presidente da Câmara 

Municipal, Arqt. António Cândido Monteiro Cabeleira. --------------- 

Como segundo outorgante, Como segundo outorgante, Centro de Bem Estar 

Social de Santo Estevão, NIPC 505044390, com o mesmo número de 

matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Chaves, com sede 

na Praça dos Descobrimentos, nº 3, 5400 – 750 Santo Estevão, concelho 

de Chaves, neste ato representada por Ademar Sena Rodrigues, casado, 

residente em Stº. Estevão titular do Bilhete de Identidade nº1670771, 

emitido em 12/03/2001, pelos SIC de Vila Real, na qualidade de 

representante legal. ----------------------------------------------- 

O Primeiro Outorgante celebrou com o Segundo Outorgante em 20 de 

Outubro de 2015, procº nº 36/15 no Gabinete de Notariado e 

Expropriações, um contrato tendo como objeto a “Execução de 

Transportes Terrestres de Alunos – Ano Lectivo 2015/16 – Circuitos nºs 

23 e 27 ”. --------------------------------------------------------- 

Posteriormente, verificou-se a necessidade de executar alguns serviços 

que não se encontravam previstos no contrato inicial, ao circuito 

nº23, conforme consta da Informação nº11/SE-Nº8/16 da Divisão de 

Desenvolvimento Social de Cultural de 18 de janeiro de 2016, 

devidamente sancionada pelo Presidente da Câmara Municipal, Arqt. 

António Cabeleira em …/…/2016, e pelo executivo camarário em sua 

reunião ordinária, do passado dia …/…/2016. ------------------------ 

Assim, os outorgantes contratam a execução dos aludidos serviços nos 

seguintes termos: -------------------------------------------------- 

Cláusula 1ª -------------------------------------------------------- 

Objecto ------------------------------------------------------------ 

O presente contrato adicional tem por objecto a prestação de serviços, 

pelo segundo outorgante ao primeiro outorgante, na “Execução de 

Transportes Terrestres de Alunos – Circuitos Especiais - Ano Lectivo 

2015/16 - Circuito nº 23”, nos termos da Inf. Nº 11/SE-Nº8/2016. ---- 

Cláusula 2ª -------------------------------------------------------- 

Preço e condições de pagamento ------------------------------------- 

O encargo do presente adicional ao contrato é de € 2 061,15 (dois mil, 

sessenta e um euros e quinze cêntimos), acrescido de IVA à taxa de 6%.  

Cláusula 3ª -------------------------------------------------------- 

Caução para garantir o cumprimento de obrigações ------------------- 

De acordo com o disposto no nº2, do Artigo 88º do Código dos Contratos 

Públicos, não há lugar à prestação de caução por parte do segundo 

contratante. ------------------------------------------------------- 
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Cláusula 4ª -------------------------------------------------------- 

Legislação aplicável ----------------------------------------------- 

O presente contrato foi elaborado em cumprimento do disposto no artigo 

375º do D.L. nº 18/2008 de 29 de Janeiro – Código dos Contratos 

Públicos. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 5ª -------------------------------------------------------- 

Disposições finais ------------------------------------------------- 

1. A execução do presente adicional ao contrato foi autorizada por 

deliberação do executivo camarário no passado dia … de ………….. de 2016;  

2. O presente adicional será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do Município, sob as rubricas orçamentais com a 

classificação económica: 02.02.10; Compromisso nº ………/2016 de 

…/…/2016; ---------------------------------------------------------- 

3. Este contrato adicional foi elaborado em duplicado, sendo um 

exemplar para cada um dos outorgantes. ----------------------------- 

Depois de o Segundo Outorgante ter feito prova, por certidão de que 

tem a sua situação regularizada relativamente a dívidas por impostos 

ao Estado Português e por contribuições para a Segurança Social, o 

adicional ao contrato foi assinado pelos representantes de ambas as 

partes. ------------------------------------------------------------ 

Pelo Primeiro Outorgante: ___________ ------------------------------ 

Pelo Segundo Outorgante: ____________ ------------------------------ 

Contrato nº …../16. ------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL ENG. 

CARLOS FRANÇA DE 2016.01.18. ---------------------------------------- 

Visto. Concordo. À Consideração do Diretor de Departamento. --------- 

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DE 02.02.2016. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

superior.----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

2016.02.02. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 

 

 

XI 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. ALIENAÇÃO DO PATRIMÓNIO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DE CHAVES. 

BAIRRO: CASAS DOS MONTES: BL 6, 1.ºDT.º.INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

Nº18/SHSDPC/N.º06/2016. -------------------------------------------- 

Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que 

se anexa à presente ata sob o n.º 9. -------------------------------- 



                                                                F. 126 

                                                                  _____________________ 
 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DRA. PAULA CABUGUEIRA 

DE 2016.01.22. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e 

regulamentos em vigor. À consideração do Senhor Diretor de 

Departamento, Dr. Marcelo Delgado. --------------------------------- 

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DE 26.01.2016. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

superior.----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

2016.01.27. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 

 

 

2.2. ATA DO ATO PÚBLICO DO PROCEDIMENTO CONCURSAL TENDENTE À 

“CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DESTINADO À CONCEÇÃO, 

CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE UM “PARQUE AVENTURA, NA QUINTA 

DO REBENTÃO, VILA NOVA DE VEIGA, FREGUESIA DE S. PEDRO DE AGOSTÉM, 

CONCELHO DE CHAVES”. PROPOSTA Nº 06/GAP/2016. ----------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------- 

I – Antecedentes ---------------------------------------------------- 

1. Em reunião do camarária de 04 de setembro de 2015, foi deliberado 

proceder à abertura de concurso público para a “Constituição de Direito 

de Superfície destinado à Conceção, Construção, Instalação e 

Exploração de um “Parque Aventura, na Quinta do Rebentão, Vila Nova 

de Veiga, Freguesia de S. Pedro de Agostém, Concelho de Chaves”. ---- 

2. O respetivo anúncio n.º 6539/15, veio a ser publicitado no Diário 

da República, 2ª Série, nº 211, Parte L, de 28 de outubro de 2015. -- 

3. No prazo limite estipulado para a apresentação de propostas – 28 

de dezembro de 2015 -, nenhum interessado apresentou proposta, tendo 

os membros do júri, designado para a condução do procedimento 

administrativo, elaborado documento – Ata do ato público –, dando 

conta da ocorrência, a qual se anexa a esta proposta para os devidos 

efeitos. ----------------------------------------------------------- 

4. No entanto, o agente económico NAURTHOUGHTS - Turismo de Natureza, 

Lda., que adquiriu as peças do procedimento e formulou pedido de 

esclarecimentos à mesma, enviou uma comunicação, registada nos 

serviços municipais sob o nº 14288, de 21 de dezembro, último, 

apontando os motivos que considerou impeditivos da apresentação de uma 

proposta, visando a adjudicação do direito de superfície em causa. -- 

II – Proposta em Sentido Estrito ------------------------------------ 

Assim, face ao anteriormente exposto, proponho ao executivo camarário 

que: --------------------------------------------------------------- 

a) Tome conhecimento da Ata do ato público destinada à Constituição 

de Direito de Superfície destinado à Conceção, Construção, Instalação 

e Exploração de um “Parque Aventura, na Quinta do Rebentão, Vila Nova 

de Veiga, Freguesia de S. Pedro de Agostém, Concelho de Chaves; ----- 

b) Na esteira do previsto para os bens do domínio privado do Estado 

e para os institutos públicos, no Decreto-Lei nº 280/2007, de 7 de 

agosto, seja legitimado o Presidente da Câmara a encetar contactos 

pré-contratuais, nomeadamente dirigindo convites, a agentes económicos 

da área de atuação, tendentes à adjudicação, por ajuste direto, do 



                                                                F. 127 

                                                                  _____________________ 
 

direito de superfície em causa, no respeito, porém, das normas 

estruturais constantes do Programa de Procedimento e Caderno de 

Encargos aprovados pelos órgãos municipais. ------------------------- 

Chaves, 27 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

O Presidente da Câmara ---------------------------------------------- 

(Arq. António Cabeleira) -------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 

Durante a análise e discussão do presente assunto, usou da palavra, o 

Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, tendo manifestado a sua posição desfavorável relativamente à 

parte da proposta, em apreciação, a qual aponta para a possibilidade 

do Senhor Presidente da Câmara promover um ajuste direto para a 

adjudicação do direito de superfície, em causa, dirigindo, para o 

efeito, os respetivos convites. ------------------------------------- 

É sua convicção que, perante a ausência de propostas, dever-se-á 

promover nova abertura de concurso público, tendo em vista a 

adjudicação do direito de superfície e para o fim em vista. --------- 

A manter-se o sentido da proposta, a sua posição é manifestamente 

contra a sua aprovação. --------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 

De seguida, usou da palavra, a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, tendo tecido os seguintes 

comentários: ------------------------------------------------------- 

1 – Quando a Câmara Municipal, oportunamente, aprovou a proposta, ora, 

em apreciação, foi sempre no sentido da criação de um Pólo de 

atratividade, envolvendo predominantemente a população mais jovem, no 

âmbito do desenvolvimento do desporto e do lazer, Pólo esse que 

permitisse conferir uma maior dimensão turística para os visitantes 

do Concelho da Cidade de Chaves. ------------------------------------ 

2 – Face a circunstância registada de absoluta ausência de interessados 

no procedimento concursal, deverá ser feito um ajustamento ao Caderno 

de Encargos, tornando-o mais atrativo, tendo em vista uma reação 

positiva, junto dos potenciais investidores. ------------------------ 

3 – Sequencialmente, deverá ser promovida a abertura de novo 

procedimento público que permita a concretização deste projeto de 

inquestionável interesse público. ----------------------------------- 

4 – Pelas razões expostas, mantendo-se inalterável a proposta, do 

Senhor Presidente da Câmara, a mesma irá merecer a sua desaprovação. 

-------------------------------------------------------------------- 

Em resposta às intervenções, acima, exaradas, usou da palavra, o 

Presidente da Câmara, tendo, sobre a matéria, referido o seguinte: -- 

1 – Concorda, na íntegra, com tudo aquilo que foi referido, sobre a 

matéria, pela Dra. Paula Barros. 

2 – No entanto, surgindo algum interessado que mostre disponibilidade 

para cumprir, escrupulosamente, o atual caderno de encargos, então, 

nestas condições, mantem plena pertinência e acuidade a proposta, ora, 

em análise, legitimadora do lançamento do procedimento de ajuste 

direto, nos termos legais. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos 

contra dos Vereadores do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula 

Cristina Barros Teixeira Santos e Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, aprovar a referida proposta. Proceda-se em conformidade com 

o teor da mesma. ---------------------------------------------------- 

 

 

2.3. ATA DO ATO PÚBLICO DO PROCEDIMENTO CONCURSAL TENDENTE À 

“CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DESTINADO À CONCEÇÃO, 
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CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM “CENTRO 

HÍPICO”, NA QUINTA DO REBENTÃO, VILA NOVA DE VEIGA, FREGUESIA DE S. 

PEDRO DE AGOSTÉM, CONCELHO DE CHAVES”. PROPOSTA Nº 07/GAP/2016. ----- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------- 

I – Antecedentes ---------------------------------------------------- 

1. Em reunião do camarária de 04 de setembro de 2015, foi deliberado 

proceder à abertura de concurso público para a “Constituição de Direito 

de Superfície destinado à Conceção, Construção, Instalação e 

Exploração e Manutenção de um “Centro Hípico”, na Quinta do Rebentão, 

Vila Nova de Veiga, Freguesia de S. Pedro de Agostém, Concelho de 

Chaves”. ----------------------------------------------------------- 

2. O respetivo anúncio n.º 6540/15, veio a ser publicitado no Diário 

da República, 2ª Série, nº 211, Parte L, de 28 de outubro de 2015. -- 

3. No prazo limite estipulado para a apresentação de propostas – 28 

de dezembro de 2015 -, nenhum interessado apresentou proposta, tendo 

os membros do júri, designado para a condução do procedimento 

administrativo, elaborado documento – Ata do ato público –, dando 

conta da ocorrência, a qual se anexa a esta proposta para os devidos 

efeitos. ----------------------------------------------------------- 

4. No entanto, a Associação “Centro Hípico Equinnus Flavius”, enviou 

uma comunicação, registada nos serviços municipais sob o nº 14424, de 

23 de dezembro, último, apontando os motivos que considerou 

impeditivos da apresentação de uma proposta, visando a adjudicação do 

direito de superfície em causa. ------------------------------------- 

II – Proposta em Sentido Estrito ------------------------------------ 

Assim, face ao anteriormente exposto, proponho ao executivo camarário 

que: --------------------------------------------------------------- 

a) Tome conhecimento da Ata do ato público destinada à “Constituição 

de Direito de Superfície destinado à Conceção, Construção, Instalação 

e Exploração e Manutenção de um “Centro Hípico”, na Quinta do Rebentão, 

Vila Nova de Veiga, Freguesia de S. Pedro de Agostém, Concelho de 

Chaves”; ----------------------------------------------------------- 

b) Na esteira do previsto para os bens do domínio privado do Estado 

e para os institutos públicos, no Decreto-Lei nº 280/2007, de 7 de 

agosto, seja legitimado o Presidente da Câmara a encetar contactos 

pré-contratuais, nomeadamente dirigindo convites, a agentes económicos 

da área de atuação, tendentes à adjudicação, por ajuste direto, do 

direito de superfície em causa, no respeito, porém, das normas 

estruturais constantes do Programa de Procedimento e Caderno de 

Encargos aprovados pelos órgãos municipais. ------------------------- 

Chaves, 27 de janeiro de 2016 --------------------------------------- 

O Presidente da Câmara ---------------------------------------------- 

(Arq. António Cabeleira) -------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 

Durante a análise e discussão do presente assunto, usou da palavra, o 

Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, tendo manifestado a sua posição desfavorável relativamente à 

parte da proposta, em apreciação, a qual aponta para a possibilidade 

do Senhor Presidente da Câmara promover um ajuste direto para a 

adjudicação do direito de superfície, em causa, dirigindo, para o 

efeito, os respetivos convites. ------------------------------------- 

É sua convicção que, perante a ausência de propostas, dever-se-á 

promover nova abertura de concurso público, tendo em vista a 

adjudicação do direito de superfície e para o fim em vista. --------- 

A manter-se o sentido da proposta, a sua posição é, manifestamente, 

contra a sua aprovação. --------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------- 

De seguida, usou da palavra, a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, tendo tecido os seguintes 

comentários: ------------------------------------------------------- 

1 – Quando a Câmara Municipal, oportunamente, aprovou a proposta, ora, 

em apreciação, foi sempre no sentido da criação de um Pólo de 

atratividade, envolvendo predominantemente a população mais jovem, no 

âmbito do desenvolvimento do desporto e do lazer, Pólo esse que 

permitisse conferir uma maior dimensão turística para os visitantes 

do Concelho de Chaves. ---------------------------------------------- 

2 – Face à circunstância registada de absoluta ausência de interessados 

no procedimento concursal, deverá ser feito um ajustamento ao Caderno 

de Encargos, tornando-o mais atrativo, tendo em vista uma reação 

positiva, junto dos potenciais investidores. ------------------------ 

3 – Sequencialmente, deverá ser promovida a abertura de novo 

procedimento público que permita a concretização deste projeto de 

inquestionável interesse público. ----------------------------------- 

4 – Pelas razões expostas, mantendo-se inalterável a proposta, do 

Senhor Presidente da Câmara, a mesma irá merecer a sua desaprovação.- 

-------------------------------------------------------------------- 

Em resposta às intervenções, acima, exaradas, usou da palavra, o 

Presidente da Câmara, tendo, sobre a matéria, referido o seguinte: -- 

1 – Concorda, na íntegra, com tudo aquilo que foi referido, sobre a 

matéria, pela Dra. Paula Barros. ------------------------------------ 

2 – No entanto, surgindo algum interessado que mostre disponibilidade 

para cumprir, escrupulosamente, o atual caderno de encargos, então, 

nestas condições, mantem plena pertinência e acuidade a proposta, ora, 

em análise, legitimadora do lançamento do procedimento de ajuste 

direto, nos termos legais. ------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos 

contra dos Vereadores do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula 

Cristina Barros Teixeira Santos e Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, aprovar a referida proposta. Proceda-se em conformidade com 

o teor da mesma. ---------------------------------------------------- 

 

 

2.4. AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO 

DE SERVIÇOS; - PRORROGAÇÃO TRANSITÓRIA DOS EFEITOS DA LEI N.º 82-

B/2014, DE 31/12, DETERMINADA PELO DECRETO-LEI N.º 253/2015, DE 30 DE 

DEZEMBRO, VEIO PRORROGAR, TRANSITORIAMENTE, OS EFEITOS DA LEI N.º 82-

B/2014, DE 31/12, AO ABRIGO, E COM OS EFEITOS, DO DISPOSTO NO ARTIGO 

12º-H, DA LEI N.º 91/2001, DE 20 DE AGOSTO, E ULTERIORES ALTERAÇÕES, 

ATÉ À ENTRADA EM VIGOR DA LEI DO ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2016; - 

ARTIGO 4º, DA PORTARIA N.º 149/2015, DE 26 DE MAIO. PROPOSTA N.º 

09/GAP/2016. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------- 

I – Antecedentes ----------------------------------------------------  

1. Considerando que, na sequência da proposta n.º 73/GAP/2015, a 

Câmara Municipal de Chaves deliberou, em sede de sua reunião ordinária 

realizada no pretérito dia 5/06/2015, e ao abrigo da faculdade 

reconhecida pelo n.º 1, do artigo 4º, da Portaria n.º 149/2015, de 26 

de maio, conceder uma autorização genérica para a celebração de 

contratos de aquisição de serviços, com dispensa do parecer prévio 

referido no artigo 3º, da mesma Portaria, em conformidade com o 

seguinte quadro sinóptico: ------------------------------------------ 
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I – Área de Consultadoria 

Objeto Valor Máximo 

por contrato 

N.º de 

Contratos 

Direito185 12.000,00 € 2 

Engenharia 10.000,00 € 2 

Arquitetura 10.000,00 € 2 

Medicina do Trabalho 15.000,00 € 1 

Serviços de Peritagem186 10.000,00 € 4 

Serviços de auditoria, no âmbito da Lei n. 

73/2013 – Revisor Oficial de Contas - 

10.000,00 € 1 

Aquisição de serviços na área da 

Consultadoria para a preparação de 

candidaturas ao novo quadro comunitário 

70.0000,00€ 1 

II – Aquisição de serviços de natureza artística e ou cultural 

Contratação de Bandas Musicais 6.000,00 € 6 

Contratação de Artistas 6.000,00 € 2 

Serviços de Aluguer de Palcos 6.000,00 € 2 

Serviços de Aluguer de Equipamento Musical 6.000,00 € 2 

Aquisição de Espetáculos Culturais 6.000,00 € 2 

   

III – Outros contatos de aquisição de serviços 

Publicações Obrigatórias187 10.000,00€ 2 

Encadernação188 7.000,00€ 1 

Serviços de Gráfica 7.000,00 € 1 

Publicidade, Marketing e Comunicação 7.000,00 € 2 

Organização de seminários, workshops ou 

ações de formação  

7.000,00 € 2 

Refeições 6.000,00 € 1 

Alojamento 6.000,00 € 1 

Transportes 6.000,00 € 1 

Serviços de Inspeção 7.000,00 € 2 

Seguros 7.000,00 € 2 

Serviços de Manutenção de Elevadores 7.000,00 € 1 

Serviços de Manutenção de Equipamentos189 7.000,00 € 3 

Prestação de serviços de operação, 

manutenção e conservação de estações 

60.000,00€ 1 

                                                           
185 Designadamente, consultadoria jurídica especializada em direito 

público – expropriações e ordenamento do território -, no âmbito dos 

processos de expropriação litigiosa que se encontram a decorrer – 

Plano de Pormenor da Fonte do Leite (Rodovia de Acesso Prioritário 

A24/Hospital – lanço 3), “Construção da Fundação Nadir Afonso” e 

“Acessos à Fundação Nadir Afonso”. ---------------------------------- 
186 Serviços de peritagem – avaliação prévia, designadamente das 

parcelas da Ecovia Chaves-Verin -, bem como de assistência técnica nas 

peritagens judiciais da sede e dos acessos às obras da anteriormente 

denominada “Fundação Nadir Afonso”. --------------------------------- 
187 Publicações obrigatórias, designadamente em Diário da República, 

de atos e regulamentos administrativos. ----------------------------- 
188 Livros de Notas e de Atas. --------------------------------------- 
189 Nomeadamente de manutenção de viaturas e equipamento informático.- 
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elevatórias e estações de tratamento de 

águas residuais 

Prestação de serviços de operação, 

manutenção, conservação e desinfeção dos 

sistemas de abastecimento de água do 

concelho 

25.000,00€ 1 

Prestação de serviços de reparação de 

equipamentos de bombagem para 

abastecimento de água e águas residuais 

20.000,00€ 1 

 

2. Considerando que os efeitos associados a tal autorização genérica, 

e legitimadores da celebração dos contratos de prestação de serviços 

enquadráveis na natureza e nos valores máximos definidos no quadro 

transcrito supra, com dispensa de parecer prévio, ficaram 

condicionados ao período de vigência do Orçamento de Estado para 2015, 

uma vez que tal dispensa se encontrava diretamente relacionada com a 

exigência de parecer prévio previsto, respetivamente, nos números 5 e 

12, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12, diploma legal que 

aprovou aquele orçamento; ------------------------------------------- 

3. Considerando que os efeitos da Lei que aprovou o orçamento de 

estado para 2015, deveriam ter cessado no dia 31 de dezembro de 2015; 

4. Considerando que o Decreto-Lei n.º 253/2015, de 30 de dezembro, 

veio prorrogar, transitoriamente, os efeitos da Lei n.º 82-B/2014, de 

31/12, ao abrigo, e com os efeitos, do disposto no artigo 12º-H, da 

Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, e ulteriores alterações, até à 

entrada em vigor da lei do Orçamento do Estado para 2016; ----------- 

5. Considerando que nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 12.º-

H, da Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, e ulteriores alterações, “a 

prorrogação da vigência da lei do Orçamento do Estado abrange o 

respectivo articulado e os correspondentes mapas orçamentais, bem como 

os seus desenvolvimentos e os decretos-leis de execução orçamental”, 

salvo quanto a uma das situações previstas no n.º 3, da mesma norma 

legal, a saber: ----------------------------------------------------- 

a) As autorizações legislativas contidas no seu articulado que, 

de acordo com a Constituição ou os termos em que foram concedidas, 

devam caducar no final do ano económico a que respeitava a lei; - 

b) A autorização para a cobrança das receitas cujos regimes se 

destinavam a vigorar apenas até ao final do ano económico a que 

respeitava a lei; ---------------------------------------------- 

c) A autorização para a realização das despesas relativas a 

serviços, programas e medidas plurianuais que devam extinguir-se 

até ao final do ano económico a que respeitava aquela lei. -----    

6. Considerando que, atendendo às regras acima expostas, rapidamente 

se conclui que o artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12, se mantém 

em vigor, mantendo-se, nesta justa medida, a necessidade de obtenção 

de parecer prévio a que se referem os seus nºs 5 e 12; -------------- 

7. Considerando que, à cautela, a autorização genérica concedida pela 

Câmara Municipal de Chaves, em sede de sua reunião ordinária realizada 

no dia 05/06/2015, deverá ser renovada, mantendo os seus efeitos até 

à entrada em vigor da lei do Orçamento do Estado para 2016. --------- 

II – Dos contratos de prestação de serviços celebrados ao abrigo da 

autorização genérica concedida pela Câmara Municipal de Chaves ------ 

1. Considerando que, por razões de transparência, e no seguimento da 

proposta n.º 73/GAP/2015, veio a ser elaborado, pela unidade orgânica 

competente, no caso, o setor de contratação, um relatório discriminado 

com a listagem dos contratos de aquisição de serviços celebrados ao 

abrigo da autorização genérica concedida pela Câmara Municipal de 
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Chaves190, documento cujo teor foi levado ao conhecimento do órgão 

executivo municipal no dia 28/12/2015; ------------------------------ 

2. Considerando que, nos termos do retromencionado relatório, vieram 

a ser celebrados, ao abrigo da autorização prévia genérica, os 

seguintes contratos de prestação de serviços, durante o ano de 2015:- 

 
Adjudicatário Designação Valor Procedimento Celebração Duração 

Rodrigo 

Carvalho & M. 

Gregório, 

SROC, Lda 

Prestação de serviços 

de auditoria 

financeira 

9.000,00€ Ajuste 

Direto 

11/12/2015 1 ano 

Sociedade 

Portuguesa de 

Inovação – 

Consultadoria 

Empresarial e 

Fomento da 

Inovação, 

S.A. 

Prestação de serviços 

de elaboração do plano 

estratégico de 

desenvolvimento 

urbano do Município de 

Chaves e respetivos 

instrumentos de 

planeamento de 

suporte à mobilização 

das prioridades de 

investimento 

previstas no eixo 5. 

Sistema urbano do 

programa operacional 

regional do norte 

18.000,00€ Ajuste 

Direto 

29/07/2015 34 dias 

Ambiágua – 

gestão de 

Equipamentos 

de Águas, S.A. 

Prestação de serviços 

de operação, 

manutenção e 

conservação de 

Estações Elevatórias 

e Estações de 

Tratamento de Águas 

Residuais 

49.986,00€ Ajuste 

Direto 

03/08/2015 5 meses 

Incentiverde, 

Lda 

Prestação de serviços 

de operação, 

manutenção, 

conservação e 

desinfeção dos 

sistemas de 

abastecimento de água 

do concelho de Chaves 

12.600,00€ Ajuste 

Direto 

31/08/2015 5 meses 

III – Do enquadramento legal do pedido de autorização genérica ------ 

1. Considerando que, de acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 

75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12, diploma legal que aprovou o 

Orçamento de Estado para 2015, carece de parecer prévio vinculativo 

do membro do Governo responsável pela área das finanças, nos termos e 

segundo a tramitação a regular por portaria do referido membro do 

Governo, a celebração ou a renovação de contratos de aquisição de 

serviços por órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 

35/2014, de 20 de junho, e pelo Decreto-Lei n.º 47/2013, de 5 de abril, 

alterado pela Lei n.º 66/2013, de 27 de agosto, independentemente da 

natureza da contraparte; -------------------------------------------- 

2. Considerando que, como já se viu, o Decreto-Lei n.º 253/2015, de 

30 de dezembro, veio prorrogar, transitoriamente, os efeitos da Lei 

n.º 82-B/2014, de 31/12, ao abrigo, e com os efeitos, do disposto no 

artigo 12º-H, da Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, e ulteriores 

alterações, até à entrada em vigor da lei do Orçamento do Estado para 

2016; -------------------------------------------------------------- 

                                                           
190 Informação n.º 43/SC/2015, datada do dia 16/12/2015. ------------ 
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3. Considerando que o n.º 12, da retrocitada disposição legal, 

esclarece que, nas autarquias locais, o parecer acima referido é da 

competência do órgão executivo municipal e depende da verificação dos 

requisitos previstos no n.º 6, da mesma norma legal, com as necessárias 

adaptações191, sendo os seus termos e tramitação regulados pela Portaria 

a que se refere o n.º 1, do artigo 6º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, 

de 3 de setembro e ulteriores alterações; --------------------------- 

4. Considerando que, no pretérito dia 26 de maio, veio a ser publicada 

a Portaria n.º 149/2015192, diploma legal que, conforme decorre do seu 

artigo 1º, regulamenta os termos e a tramitação do parecer prévio 

favorável e da autorização previstos no artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 

209/2009, de 3 de setembro; ----------------------------------------- 

5. Considerando que, por força do disposto no n.º 1, do artigo 2.º, 

da retrocitada Portaria, os termos e tramitação previstos na mesma 

aplicam-se a todos os contratos de aquisição de serviços, nomeadamente 

nas modalidades de tarefa e de avença e ou cujo objeto seja a 

consultadoria técnica; ---------------------------------------------- 

6. Considerando que o artigo 4.º, da Portaria n.º 149/2015, de 26 de 

maio, sob a epígrafe “Autorização Genérica” prevê a possibilidade do 

Órgão Executivo autorizar o Presidente da Câmara Municipal ou quem 

tiver a competência delegada para a decisão de contratar a celebrar 

um número máximo de contratos de aquisição de serviços com dispensa 

do parecer prévio referido no artigo 3º, da mesma Portaria e nos 

números 5 e 12, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12; ------ 

7.  Considerando que a autorização genérica, referida supra, deve 

especificar o objeto dos contratos abrangidos, bem como o valor máximo 

de cada um dos contratos a celebrar; -------------------------------- 

8.  Considerando que a autorização genérica para a celebração de 

contratos de aquisição de serviços, não prejudica o dever de 

cumprimento dos requisitos previstos nas alíneas do n.º 2 do artigo 

3º, da Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, conforme decorre do n.º 

3, do artigo 4º, da mesma Portaria, e que a seguir se transcrevem: -- 

a) Se trate da execução de trabalho não subordinado, para a qual 

se revele inconveniente o recurso a qualquer modalidade da relação 

jurídica de emprego público; ----------------------------------- 

b) Existência de cabimento orçamental; ------------------------ 

c) Inexistência de impedimento à celebração ou renovação do 

contrato quando a eventual contraparte seja determinável; ------ 

d) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução 

remuneratória prevista no n.º 1 do artigo 2.º e artigo 4.º da Lei 

                                                           
191 Nos termos do n.º 14, do art. 75º, da LOE 2015, estão excecionados 

do parecer prévio, a celebração e ou as renovações de contratos de 

aquisição de serviços até ao montante de € 5 000, salvo quando se 

tratem de contratos de avença ou de tarefa. ------------------------- 

Nos termos do n.º 2, do artigo 10º, do anexo I, da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, entende-se por contrato de tarefa, o contrato cujo 

objeto é a execução de trabalhos específicos, de natureza excecional, 

não podendo exceder o termo do prazo contratual inicialmente 

estabelecido, e por contrato de avença, o contrato cujo objeto é a 

execução de prestações sucessivas no exercício de profissão liberal, 

com retribuição certa mensal, podendo ser feito cessar, a todo o tempo, 

por qualquer das partes, mesmo quando celebrado com cláusula de 

prorrogação tácita, com aviso prévio de 60 dias e sem obrigação de 

indemnizar. -------------------------------------------------------- 
192 A referida Portaria, de acordo com o disposto no seu artigo 6º, 

entrou em vigor no pretérito dia 27 de maio de 2015. ---------------- 
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n.º 75/2014, de 12 de setembro, e nos n.ºs 1, 2, 3, 4, 9 e 10 do 

artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, juntando, 

para o efeito, os elementos e cálculos relevantes, face ao 

contrato em renovação ou anteriormente celebrado sempre que a 

prestação de serviços tenha idêntico objeto e, ou, contraparte. 

9. Considerando que o n.º 5, do artigo 4º, da Portaria n.º 149/2015, 

de 26 de maio, impõe que os contratos celebrados ao abrigo da 

autorização genérica que vier a ser concedida pelo órgão executivo 

municipal, não podem ser automaticamente renovados, nem o respetivo 

prazo pode ser objeto de prorrogação; ------------------------------- 

10. Considerando que a Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, não impõe 
um valor máximo por contrato a autorizar, nem estabelece parâmetros a 

observar na determinação de tal montante; --------------------------- 

11. Considerando que, em vista a adotar um critério uniforme e 

razoável, para a determinação do valor máximo de cada contrato a 

autorizar, veio a ser utilizado o montante máximo previsto, nos termos 

do Código dos Contratos Públicos, para o ajuste direito – 75.000,00 € 

-; ----------------------------------------------------------------- 

12. Considerando que foi solicitado a todas as unidades orgânicas que 
prestassem contributos, no sentido de apurar quais os contratos de 

aquisição de serviços, que em face da sua natureza, devem ser objeto 

de autorização genérica, por forma a melhorar e simplificar o normal 

funcionamento dos serviços. ----------------------------------------- 

IV – Do pedido de autorização genérica ----------------------------- 

Assim, considerando as razões de facto e de direito acima enunciadas, 

bem como os contributos prestados pelas unidades orgânicas municipais, 

tomo a liberdade de propor ao órgão executivo municipal o seguinte:-- 

a) Que, ao abrigo do n.º 1, do artigo 4º, da Portaria n.º 149/2015, 

de 26 de maio, seja concedida autorização genérica para a celebração 

de contratos de aquisição de serviços, com dispensa do parecer prévio 

referido no artigo 3º, da mesma Portaria, em conformidade com o 

seguinte quadro sinóptico: ------------------------------------------ 

I – Área de Consultadoria 

Objeto Valor Máximo 

por contrato 

N.º de 

Contratos 

Direito193 12.000,00 € 2 

Engenharia 30.000,00 € 2 

Arquitetura 10.000,00 € 2 

Medicina do Trabalho 15.000,00 € 1 

Serviços de Peritagem194 10.000,00 € 4 

Serviços de auditoria, no âmbito da Lei n. 

73/2013 – Revisor Oficial de Contas - 

10.000,00 € 1 

II – Aquisição de serviços de natureza artística e ou cultural 

Contratação de Bandas Musicais 6.000,00 € 6 

                                                           
193 Designadamente, consultadoria jurídica especializada em direito 

público – expropriações e ordenamento do território -, no âmbito dos 

processos de expropriação litigiosa que se encontram a decorrer – 

Plano de Pormenor da Fonte do Leite (Rodovia de Acesso Prioritário 

A24/Hospital – lanço 3), “Construção da Fundação Nadir Afonso” e 

“Acessos à Fundação Nadir Afonso”. ---------------------------------- 
194 Serviços de peritagem – avaliação prévia, designadamente das 

parcelas da Ecovia Chaves-Verin – etar’s, bem como de assistência 

técnica nas peritagens judiciais da sede e dos acessos às obras da 

anteriormente denominada “Fundação Nadir Afonso”. ------------------- 
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Contratação de Artistas 6.000,00 € 2 

Serviços de Aluguer de Palcos 6.000,00 € 2 

Serviços de Aluguer de Equipamento Musical 6.000,00 € 2 

Aquisição de Espetáculos Culturais 6.000,00 € 2 

   

III – Outros contatos de aquisição de serviços 

Publicações Obrigatórias195 10.000,00€ 2 

Encadernação196 7.000,00€ 1 

Serviços de Gráfica 7.000,00 € 1 

Publicidade, Marketing e Comunicação 7.000,00 € 2 

Refeições 6.000,00 € 1 

Alojamento 6.000,00 € 1 

Transportes 6.000,00 € 1 

Serviços de Inspeção 7.000,00 € 2 

Seguros 7.000,00 € 2 

Serviços de Manutenção de Elevadores 7.000,00 € 1 

Serviços de Manutenção de Equipamentos197 7.000,00 € 3 

Prestação de serviços de reparação de 

equipamentos de água e águas residuais 

20.000,00€ 1 

Prestação de serviços de aluguer de 

transportes para projetos na área social, 

educação e desporto 

10.000,00€ 2 

Engenharia (Auditoria Energética de 

Edifícios Públicos) 

20 000,00€ 1 

Engenharia (Certificação energética das 

instalações Municipais) 

6.000, 00€ 1 

b) Sendo certo que a autorização genérica proposta na alínea 

anterior, não prejudica o dever de cumprimento dos requisitos 

previstos nas alíneas do n.º 2, do artigo 3º, da Portaria n.º 149/2015, 

de 26 de maio, ficando a celebração dos respetivos contratos de 

aquisição de serviços dependente do cumprimento dos mesmos; --------- 

c) Os contratos que venham a ser celebrados ao abrigo da autorização 

genérica ora proposta, não podem ser automaticamente renovados, nem o 

respetivo prazo pode ser objeto de prorrogação; --------------------- 

d) A monitorização dos efeitos da presente proposta, centrada na 

obtenção de autorização genérica para a aquisição de serviços, no 

estrito cumprimento dos termos ora estabelecidos, deverá ser 

assegurada pela Divisão de Gestão Financeira, Secção de 

Aprovisionamento, na qual se encontram centralizados todos os 

procedimentos de contratualização de serviços, nos termos do Código 

dos Contratos Públicos; --------------------------------------------- 

e) Por razões de transparência, será elaborado e apresentado, para 

conhecimento do órgão executivo municipal, um relatório trimestral, 

discriminando os contratos de aquisição de serviços que vierem a ser 

celebrados ao abrigo da autorização genérica, ora proposta, bem como 

os respetivos valores e duração; ------------------------------------ 

f) Por último, a presente autorização genérica deverá produzir os 

seus efeitos até ao final do ano económico em curso, devendo ser 

apresentada, no princípio do próximo ano económico, nova proposta de 

                                                           
195 Publicações obrigatórias, designadamente em Diário da República, 

de atos e regulamentos administrativos. ----------------------------- 
196 Livros de Notas e de Atas. --------------------------------------- 
197 Nomeadamente de manutenção de viaturas e equipamento informático.- 
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autorização genérica, precedida de uma reanálise dos valores máximos 

de cada contrato a autorizar, em função da experiência que vier a ser 

colhida durante o período temporal a que se refere a presente proposta. 

Chaves, 19 de janeiro de 2016. -------------------------------------- 

O Presidente da Câmara --------------------------------------------- 

(Arq. António Cabeleira) ------------------------------------------- 

Em anexo: ----------------------------------------------------------- 

- A Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio; --------------------------- 

- O Decreto-Lei n.º 253/2015, de 30/12. ----------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 

Durante a análise e discussão do presente assunto, usou da palavra, o 

Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, tendo tecido os seguintes comentários: --------------------- 

1 – Este procedimento associado à obtenção, pela Câmara Municipal, de 

parecer genérico, não é conforme à Lei e até está contrário à própria 

Lei aplicável. ------------------------------------------------------ 

2 – O que se pretende com a presente proposta é transferir, de forma 

encapotada, as competências confiadas à Câmara Municipal, sobre a 

matéria, para o Presidente da Câmara. ------------------------------- 

3 – A proposta é ilegal, tanto mais que afasta a verificação, pelo 

Executivo, caso a caso, à data da necessidade de celebração dos 

contratos de prestação de serviços, sendo certo que estes nem sequer 

estão descritos na proposta. ---------------------------------------- 

4 – A Lei em vigor pretende que a Câmara, no âmbito da formação deste 

tipo de contratos, sancione, em concreto, contemporaneamente, a 

necessidade dos serviços a contratar, o conteúdo de tais serviços e 

as condições associadas à sua execução. ----------------------------- 

5 – Esta proposta fere gravemente a Lei que regula este tipo de ações.  

-------------------------------------------------------------------- 

De seguida, usou da palavra, a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, tendo tecido os seguintes 

comentários: ------------------------------------------------------- 

1 – Não coloca em crise a legalidade da proposta até porque não poderia 

esperar outra coisa da parte do Senhor Presidente da Câmara e dos 

serviços técnicos que, regularmente, coadjuvam a sua ação. ---------- 

2 – À autorização genérica pretendida aponta para um volume financeiro 

muito elevado, no que concerne à contratação de serviços externos, 

sendo certo que tal estratégia de atuação não pode merecer o seu 

acolhimento. ------------------------------------------------------- 

3 – É um conjunto vasto de situações, as quais deveriam ser 

escrutinadas, caso a caso, pelo Órgão Executivo Municipal. ---------- 

-------------------------------------------------------------------- 

Em resposta às intervenções, acima, exaradas, usou da palavra, o 

Presidente da Câmara, tendo, sobre a matéria, em apreciação, referido 

o seguinte: --------------------------------------------------------- 

A proposta cumpre a Lei, em vigor, sobre a matéria, visando a mesma, 

exclusivamente, agilizar a gestão autárquica, sendo prática corrente 

em todos os Municípios do País. ------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos 

contra dos Vereadores do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula 

Cristina Barros Teixeira Santos e Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, aprovar a referida proposta. Proceda-se em conformidade com 

o teor da mesma. ---------------------------------------------------- 
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2.5. PAEL – PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL – MONITORIZAÇÃO E 

ACOMPANHAMENTO. 4º TRIMESTRE DE 2015. INFORMAÇÃO Nº6/DGF/2016. ------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------- 

I - Enquadramento Legal: -------------------------------------------- 

a) Na sequência da aprovação, pelo órgão executivo em 24 de Setembro 

de 2012 e respetivo sancionamento pelo órgão deliberativo em sua sessão 

de 26 de Setembro de 2012, da proposta nº 90/GAPV/2012, veio a ser 

celebrado um contrato de empréstimo com o Estado Português, no valor 

total de 7.873.426,62€, no âmbito do PAEL – Programa de apoio à 

Economia Local, de acordo com as disposições previstas na Lei nº 

43/2012, de 28 de Agosto e Portaria nº 281-A/2012, de 14 de Setembro; 

b) A criação do PAEL tem por objeto a regularização do pagamento de 

dívidas dos municípios vencidas há mais de 90 dias, à data de 31 de 

março de 2012, abrangendo todos os pagamentos dos municípios, 

independentemente da sua natureza comercial ou administrativa; ------ 

c) O município promoveu a adesão ao Programa II do PAEL, o qual 

integra os municípios com pagamentos em atraso há mais de 90 dias a 

31 de março de 2012 e que não se encontravam abrangidos por um plano 

de reequilíbrio financeiro nem se encontravam em situação de 

desequilíbrio estrutural a 31 de dezembro de 2011; ------------------ 

d)  O pedido de adesão ao PAEL veio a ser acompanhado pelo obrigatório 

Plano de Ajustamento Financeiro, aprovado pela Assembleia Municipal 

sob proposta da Câmara Municipal, cuja duração é equivalente à duração 

do empréstimo, tendo contemplado um conjunto de medidas específicas e 

quantificadas tendo em vista a redução e racionalização de despesa 

corrente e de capital, a existência de regulamento de controlo interno, 

a otimização de receita própria e a intensificação do ajustamento 

municipal nos primeiros cinco anos de vigência do PAEL. ------------- 

e) Nos termos e para os efeitos previstos na al. a), do artº 12 da 

Lei nº 43/2012, de 28 de Agosto, dever-se-á promover a divulgação, 

para acompanhamento e monitorização do PAEL, à Assembleia municipal, 

trimestralmente e através de informação prestada pela Câmara 

municipal, integrando a avaliação do grau de execução dos objetivos 

previstos no plano, bem como qualquer outra informação considerada 

pertinente. -------------------------------------------------------- 

II – Acompanhamento e Execução: ------------------------------------- 

a) No cumprimento do estabelecido na al. a), do artº12, da Lei nº 

43/2012, de 28 de Agosto, é prestada a seguinte informação relativa à 

execução do PAEL: --------------------------------------------------- 

O montante global do empréstimo contratado = 7.873.426,62€ (Sete 

milhões, oitocentos e setenta e três mil, quatrocentos e vinte e seis 

euros e sessenta e dois cêntimos) veio a ser aplicado, de acordo com 

Lista de pagamentos em atraso a financiar com o empréstimo (anexa ao 

respetivo contrato), à regularização das faturas nela constante e por 

ordem decrescente de maturidade da dívida. -------------------------- 

b) A execução das medidas implementadas pelo PAF, referentes ao 4º 

trimestre de 2015 é traduzida em quadro anexo, disponibilizado pela 

DGAL, sendo que a sua aplicação e monitorização de execução é 

equivalente à duração do empréstimo (14 anos), salientando-se os 

seguintes indicadores: ---------------------------------------------- 

Receita: ----------------------------------------------------------- 

 

Total da Receita prevista no PAF para o 4º T de 2015 = 6.555.015,50€ 

 

Total da Receita executada no 4º T de 2015 = 9.401.566,19€ 
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Verifica-se um acréscimo de 44,0%, face ao previsto, para o 4º T de 

2015 

 As receitas correntes totalizaram 8.638.813,40€, superiores em 

4.329.993,57€, face aos valores previstos no PAF – Plano de Ajustamento 

financeiro aprovado, destacando-se as rubricas “Rendimentos de 

propriedade” que traduz uma execução de 2.027.375,97€, superior em 

1.725.527,67€, face ao previsto e “Venda de bens e serviços correntes”, 

com uma execução de 1.439.139,82€, superior em 1.344.559,55, face ao 

previsto no PAF; ---------------------------------------------------- 

 As receitas de capital atingiram 762.146,09€, inferiores em 

1.481.024,59€, face ao valor previsto no PAF, para o 4º T de 2015. -- 

Despesa: ----------------------------------------------------------- 

 

Total da Despesa prevista no PAF para o 4º T de 2015 = 6.874.796,64€ 

 

Total da Despesa executada no 4º T de 2015 = 10.313.812,37€ 

 

Verifica-se um acréscimo de 50,00%, face ao previsto, para o 4º T de 

2015 

 As despesas correntes totalizam 7.407.591,86€, superiores em 

4.250.673,28€, face ao previsto, destacando-se a rubrica “Aquisição 

de Bens e Serviços”, com uma execução de 3.562.586,97€, superiores em 

2.717.149,95€, face ao previsto no PAF, para o 4º trimestre de 2015 e 

“Juros e outros encargos”, com uma execução de 1.418.929,46€, superior 

em 1.221.770,67€, face ao previsto. --------------------------------- 

 As despesas de capital totalizam 2.906.220,51€, inferiores em 

811.657,55€, face ao previsto no PAF para o 4º Trimestre de 2015. Aqui 

destaca-se, pelo decréscimo verificado, a rubrica “aquisição de bens 

de capital”, com uma execução de 1.036.880,67€, inferior em 

1.606.916,36€, face ao previsto no PAF para o 4º Trimestre de 2015. - 

Pelo quadro apresentado verifica-se, em termos globais, o registo, no 

trimestre em apreciação, de um acréscimo da receita total de 

2.846.550,70€, face ao previsto n o PAF e, em consequência um acréscimo 

de despesa paga de 3.439.015,73€, face à despesa total prevista, 

resultando um diferencial de -592.465,03€, no período. -------------- 

Mais se informa que foi reportada à DGAL, a informação referente à 

monitorização anual do PAEL, pelo que se anexa quadro III, através do 

qual é traduzida a evolução da execução orçamental do PAEL, até ao ano 

de 2015 (global). ---------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                        

c) No cumprimento do aludido artº 12º, dever-se-á dar conhecimento à 

Assembleia Municipal, do teor da presente informação, a título de 

monitorização e acompanhamento, sob proposta do órgão executivo. ---- 

Chaves, 2 de fevereiro de 2016 -------------------------------------- 

A Chefe de Divisão de Gestão Financeira ----------------------------- 

(Márcia Raquel Santos, Dra.) ---------------------------------------- 

Anexos: quadro I e quadro III --------------------------------------- 

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DE 02.02.2016. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

superior.----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

2016.02.02. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com a informação técnica acima transcrita. Proceda-se em conformidade 

com o teor da mesma. ------------------------------------------------ 

 

 

XII 

DIVERSOS 

 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e ulteriores alterações, 

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

 

E na da mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram onze horas, para constar se lavrou a presente ata, e eu, 

Marcelo Caetano Martins Delgado, redigi e vou assinar, junto do 

Presidente. -------------------------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 


