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  Nº 03  –  Reunião  Ordinária da 
   Câmara  Municipal   de   Chaves 

                                    Realizada no dia 06 de fevereiro 
                                de 2012. ----------------------- 
Aos seis dias do mês de fevereiro do ano dois mil e doze, 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 Senhor Presidente da Câmara, Sr. Dr. 
João Gonçalves Martins Batista, e com as presenças dos Vereadores 
Sr. Arqt. António Cândido Monteiro Cabeleira, Sr. Eng. Nuno Artur 
Esteves Ferreira Rodrigues, Sr. Dr. José Fernando Carvalho Montanha, 
Sr. Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, Sr. Dr. Paulo Francisco 
Teixeira Alves, Dra. Ana Maria Rodrigues Coelho e comigo, Marcelo 
Caetano Martins Delgado, Diretor de Departamento de Coordenação 
Geral. ------------------------------------------------------------- 
 
 
Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram quinze 
horas e dez minutos, iniciando-se a mesma de acordo com a ordem do 
dia previamente elaborada e datada de um de fevereiro do corrente 
ano. --------------------------------------------------------------- 
 
 
I - ALTERAÇÃO DA DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA PUBLICA DO 
EXECUTIVO CAMARÁRIO. ----------------------------------------------- 
Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara propôs ao Executivo 
Municipal a alteração da data de realização da próxima reunião 
ordinária pública, passando a mesma a ser realizada no dia 17 de 
fevereiro, pelas 09.00h, no Salão Nobre dos Paços do Concelho. -----
-------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a proposta em 
causa. Proceda-se à sua divulgação nos termos da Lei. -------------- 
 
 
II - ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA E AO PLANO PLURIANUAL DE 
INVESTIMENTO. INFORMAÇÃO DA DGFEP. PARA CONHECIMENTO. --------------  
Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 
epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 
todos os efeitos legais, e a qual se anexa à presente ata sob o nº. 
1. -----------------------------------------------------------------  
A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------- 
 
 
III – OFICIO Nº. 01/12, REFªAG, DO CLUBE DE CAMPISMO E CARAVANISMO 
DE CHAVES. PARA CONHECIMENTO. -------------------------------------- 
Foi presente, para conhecimento, o oficio supra identificado e 
referente à apresentação de receitas e despesas do Parque, referente 
ao ano de 2011, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido 
para todos os efeitos legais, e a qual se anexa à presente ata sob o 
nº. 2. -------------------------------------------------------------  
A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------- 
 
 
IV - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA SOBRE A 
ACTIVIDADE MUNICIPAL. ---------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente da Câmara começou por dar conhecimento ao 
Executivo Municipal sobre os seguintes assuntos relacionados com a 
Atividade Municipal: ----------------------------------------------- 
- Seminário com as IPSS da Região - Sobre este assunto, o Presidente 
da Câmara informou o Executivo Camarário que, no passado dia 20 de 
janeiro, se realizou, em Chaves, o Seminário “IPSS que futuro”, 
tendo a cerimónia de encerramento contado com a presença do Senhor 
Secretário de Estado, Dr. Marco António Costa. --------------------- 
- Conselho Municipal de Educação - Sobre este assunto, o Presidente 
da Câmara informou o Executivo Camarário que, no passado dia 26 de 
janeiro, teve lugar a reunião ordinária do Conselho Municipal de 
Educação, centrando-se a mesma na avaliação das atividades 
realizadas no 1º período e no estabelecimento do calendário de 
atividades para o 2º período. -------------------------------------- 
- Turismo Porto e Norte - Sobre este assunto, o Presidente da Câmara 
informou o Executivo Camarário que, no passado dia 31 de janeiro, 
decorreu em Chaves, uma sessão de trabalho promovida pelo Turismo do 
Porto e Norte, tendo em vista a publica divulgação e analise de 2 
estudos realizados sobre o Termalismo da Zona Norte, contando, 
também, tal evento, com a participação da Associação de Termas de 
Portugal. ---------------------------------------------------------- 
Dos aludidos estudos resulta, de forma inequívoca, que as Termas de 
Chaves ocupam o 2º lugar nacional, na área clássica de intervenção 
do Termalismo, registando-se, simultaneamente, uma sustentabilidade 
progressiva da sua posição na área do Termalismo ligado ao Bem 
Estar. ------------------------------------------------------------- 
- Reunião no Ministério do Ambiente - Sobre este assunto, o 
Presidente da Câmara informou o Executivo Camarário que, no passado 
dia 02 de fevereiro se realizou, em Lisboa, uma reunião de trabalho, 
tendo, sido formalizada a apresentação de um plano financeiro 
regularizador das contas relacionadas com a Empresa “Águas de Trás-
os-Montes SA”, documento esse que irá ser ponderado pela respetiva 
tutela. ------------------------------------------------------------ 
- Reunião de trabalho no Ministério da Administração Interna - Sobre 
este assunto, o Presidente da Câmara informou o Executivo Camarário 
que no passado dia 02 de fevereiro, se realizou, em Lisboa, no 
Ministério da Administração Interna, uma reunião de trabalho tendo 
como objetivo prioritário a avaliação dos meios disponíveis de 
combate a incêndios, bem como a avaliação das obras em curso 
tendentes à construção do novo quartel dos Bombeiros de Salvação 
Pública de Chaves, cuja conclusão deverá ocorrer no próximo mês de 
abril do corrente ano. -------------------------------------------- 
- Reunião de trabalho no Ministério da Economia - Sobre este 
assunto, o Presidente da Câmara informou o Executivo Camarário que, 
em nome da Autarquia, dirigiu, oficialmente, ao Senhor Ministro da 
Economia, convite para estar presente no próximo dia 13 de abril, na 
inauguração da sede da Eurocidade “Chaves-Verin”, bem como da nova 
unidade industrial localizada no Parque Empresarial do Concelho. --- 
 
 
V – DOCUMENTOS SOLICITADOS PELOS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO 
SOCIALISTA EM SEDE DA ÚLTIMA REUNIÃO DO EXECUTIVO CAMARARIO. ------- 
Dando concretização ao pedido de informação apresentado pelos 
Senhores Vereadores do Partido Socialista, exarado na ata da última 
reunião ordinária do executivo municipal, o Presidente da Câmara, 
Dr. João Batista, prestou, sobre a matéria, os seguintes 
esclarecimentos: --------------------------------------------------- 
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a) Transferências efetuadas do orçamento municipal em 2011, para a 
Associação “Chaves Viva”: 95.600 euros; ---------------------------- 
b) Transferências efetuadas do orçamento municipal em 2011, para a 
Associação “Chaves Social”: 96.500 euros; -------------------------- 
c) Transferências efetuadas do orçamento municipal em 2011, para a 
Associação “A Voz da Juventude”: não se efetuaram quaisquer 
transferências; ---------------------------------------------------- 
d) Documentos de prestação de contas da Empresa “EHATB”: sobre 
esta matéria, o Senhor Presidente da Câmara informou os Vereadores 
peticionários que, na presente data, tais documentos ainda não 
mereceram a necessária aprovação por parte dos órgãos sociais da 
Empresa, o que acontecerá no próximo mês de março. ----------------- 
Logo que tal desiderato seja conquistado, os mesmos serão, como 
habitualmente, divulgados por todos os vereadores que integram o 
executivo municipal; ----------------------------------------------- 
e) Listagem do Património imóvel registado a favor do Município: 
sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara, disponibilizou, 
na reunião, tais elementos para consulta; -------------------------- 
f) Estrutura dos Serviços Municipais: Sobre a matéria, o 
Presidente da Câmara informou os Senhores Vereadores peticionários 
que o Regulamento dos serviços municipais, atualmente em vigor, veio 
a ser publicado do DR. Nº. 2, II Série de 17 de janeiro último. ---- 
 
 
VI - INTERVENÇÃO DO VEREADOR, ENG. NUNO ARTUR ESTEVES FERREIRA 
RODRIGUES. --------------------------------------------------------- 
Na sequência da informação acima evidenciada e prestada pelo Senhor 
Presidente da Câmara, usou da palavra o Sr. Vereador Eng. Nuno Artur 
Esteves Ferreira Rodrigues, tendo tecido os seguintes comentários: 
“Os Vereadores do Partido Socialista manifestam o seu veemente 
repúdio pelo facto de lhe ter sido negada cópia dos documentos 
oportunamente solicitados, consubstanciando, assim, tal pratica 
negação do direito de acesso à informação que, legalmente, está 
reconhecida aos vereadores da oposição. ---------------------------- 
Na sequencia dos comentários acima exarados, usou da palavra o 
Presidente da Câmara, Dr. João Batista, tendo, sobre a matéria, 
prestado os seguintes esclarecimentos adicionais: ------------------ 
a) Todos os elementos solicitados pelos Vereadores do Partido 
Socialista foram facultados, para consulta, na presente reunião, 
razão pela qual não são justificáveis os comentários tecidos sobre a 
matéria; ----------------------------------------------------------- 
b) O fornecimento de cópias de tais documentos, considerando a 
natureza das matérias que neles estão contidas, deverá revestir a 
necessária prudência, só se justificando o cumprimento de tal 
formalismo desde que o pedido apresentado pelos Vereadores do 
Partido Socialista seja devidamente fundamentado, facto que, na 
situação individual e concreta, não se verifica. ------------------- 
 
 

I 
ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 
 
1. ACTAS: 
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1.1. Aprovação da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Chaves, realizada em 16 de janeiro de 2012. ------------------------ 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar, 
depois de lida, a referida ata. ------------------------------------ 
 
 
2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 
 
 
2.1. (RE) DISTRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES. DESPACHO Nº. 8/GAPV/2012. PARA 
CONHECIMENTO -------------------------------------------------------  
Foi presente o despacho identificado em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
I - DA JUSTIFICAÇÃO ------------------------------------------------ 
1. Considerando que o órgão deliberativo municipal, em sua sessão 
ordinária realizada no pretérito dia 21 de dezembro de 2011, veio, 
mediante proposta do órgao executivo, em sua reunião ordinária 
realizada no dia 12 de dezembro de 2011, a aprovar o novo modelo de 
estrutura orgânica do município; ----------------------------------- 
2. Considerando que as alterações ao modelo organizacional até 
então em vigor, vieram a impor a introdução dos necessários 
ajustamentos ao Regulamento da Organização dos Serviços Municipais;  
3. Considerando que tal Regulamento veio a ser publicado, na II-
Serie do Diario da Republica, no dia 17 de janeiro de 2012, entrando 
em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, muito concretamente 
no dia 18 de Janeiro último; --------------------------------------- 
4. Considerando a panóplia de competências próprias legalmente 
atribuídas ao Presidente da Câmara, conforme decorre da aplicação do 
disposto no artigo 68º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro e 
ulteriores alterações, disciplinadora do Regime Jurídico do 
Funcionamento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias e 
respectivas competências; ------------------------------------------  
5. Considerando que, nos termos do disposto no artigo 69º do 
retrocitado diploma legal, sob a epígrafe “Distribuição de Funções”, 
compete ao Presidente da Câmara proceder à distribuição de funções 
pelos respectivos Vereadores, podendo incumbi-los de tarefas 
específicas; -------------------------------------------------------  
6. Considerando que, neste contexto, foram por mim determinadas as 
áreas de intervenção municipal atribuídas aos Vereadores que me irão 
coadjuvar no exercício das minhas competências, muito concretamente, 
o Vice-Presidente da Câmara e Vereador a Tempo Inteiro, Arquitº. 
António Cândido Monteiro Cabeleira, o Vereador a tempo inteiro, 
Arqtº Carlos Augusto Castanheira Penas, e o Vereador a Tempo 
Inteiro, Dr. Paulo Francisco Teixeira Alves, tudo isto, conforme 
quadro sinóptico que se anexa ao presente Despacho; ---------------- 
7. Considerando que, neste contexto, é necessário proceder à 
(re)distribuição de funções, pelo Presidente e pelos Vereadores a 
tempo inteiro, correlacionadas com as diferentes áreas de 
intervenção municipal; --------------------------------------------- 
II – DO DESPACHO EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------- 
Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima 
enunciadas, e nos termos do disposto no art. 69º da Lei nº 169/99, 
de 18 de Setembro e ulteriores alterações e art. 35º, do Código do 
Procedimento Administrativo, determino a seguinte (re)distribuição 
de funções: -------------------------------------------------------- 
A) João Gonçalves Martins Batista -------------------------------- 
• Recursos Humanos ---------------------------------------------- 



                                                                F. 59 

                                                                  _____________________ 

 

• Gestão Financeira --------------------------------------------- 
• Candidaturas a Financiamentos Externos ------------------------ 
• Proteção Civil ------------------------------------------------ 
• Auditoria, Qualidade e Prevenção da Corrupção ----------------- 
• Notariado e Expropriações ------------------------------------- 
• Protocolo e Comunicação --------------------------------------- 
B) António Cândido Monteiro Cabeleira ---------------------------- 
• Estratégias de Desenvolvimento Sustentável, Turismo e ---------
Cooperação --------------------------------------------------------- 
• Gestão de Infraestruturas e Equipamentos Municipais ----------- 
• Desenvolvimento Social e Cultural ----------------------------- 
• Gabinete de Projetos ------------------------------------------ 
C) Carlos Augusto Castanheira Penas ------------------------------ 
• Gestão Urbanística e Territorial ------------------------------ 
• Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano ------------ 
• Administração e Fiscalização ---------------------------------- 
• Gabinete Técnico Florestal ------------------------------------ 
D) Paulo Francisco Teixeira Alves -------------------------------- 
• Obras Públicas ------------------------------------------------ 
• Águas e Resíduos  --------------------------------------------- 
• Termas -------------------------------------------------------- 
• Modernização Administrativa ----------------------------------- 
• Fiscalização Sanitária ---------------------------------------- 
III - DA DIVULGAÇÃO ----------------------------------------------- 
Dê-se conhecimento do presente Despacho, a todos os serviços 
municipais, por meio de circular informativa. ---------------------- 
À reunião de Câmara para conhecimento. ----------------------------- 
Chaves, 18 de Janeiro de 2012. ------------------------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal(Dr. João Batista) ----------------- 
-------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------  
 
 
2.2. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NOS 
RESPECTIVOS VEREADORES, NO ÂMBITO DA LEI Nº 169/99, DE 18 DE 
SETEMBRO E ULTERIORES ALTERAÇÕES. DESPACHO Nº. 9/GAPV/2012. PARA 
CONHECIMENTO ------------------------------------------------------- 
Foi presente o despacho identificado em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
I - DA JUSTIFICAÇÃO ------------------------------------------------ 
8. Considerando a panóplia de competências próprias legalmente 
atribuídas ao Presidente da Câmara, conforme decorre da aplicação do 
disposto no artigo 68º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro e 
ulteriores alterações, disciplinadora do Regime Jurídico do 
Funcionamento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias e 
respectivas competências; ------------------------------------------ 
9. Considerando que, nos termos do disposto no artigo 69º do 
retrocitado diploma legal, sob a epígrafe “Distribuição de Funções”, 
compete ao Presidente da Câmara proceder à distribuição de funções 
pelos respectivos Vereadores, podendo incumbi-los de tarefas 
específicas; ------------------------------------------------------- 
10. Considerando que, neste contexto, foram por mim determinadas as 
áreas de intervenção municipal atribuídas ao Vereadores que me irão 
coadjuvar no exercício das minhas competências, muito concretamente, 
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o Vice-Presidente da Câmara e Vereador a Tempo Inteiro, Arquitº. 
António Cândido Monteiro Cabeleira, o Vereador a tempo inteiro, 
Arqtº Carlos Augusto Castanheira Penas, e o Vereador a Tempo 
Inteiro, Dr. Paulo Francisco Teixeira Alves, tudo isto, conforme 
quadro sinóptico que se anexa ao presente Despacho; ---------------- 
11. Considerando que, nos termos do disposto no nº 2, do Artigo 
69º, do mencionado diploma legal, pode o Presidente da Câmara 
delegar ou subdelegar nos Vereadores o exercício da sua competência 
própria ou delegada; ----------------------------------------------- 
12. Considerando, por último, que com o presente Despacho 
consideram-se extintos os efeitos das delegações de competências 
constantes do Despacho nº 27/GAPV/2011, praticado pelo Presidente da 
Câmara, em 21 de junho, nos termos do disposto no art. 40º, do 
Código do Procedimento Administrativo, impondo-se, nesta perspetiva, 
a prática de novos atos de delegação à luz da lei habilitante 
corporizada pela Lei nº 169/99, de 18 de Setembro e ulteriores 
alterações. -------------------------------------------------------- 
II - DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ---------------------------------- 
Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima 
enunciadas, e nos termos do disposto no art. 69º da Lei nº 169/99, 
de 18 de Setembro e ulteriores alterações e art. 35º, do Código do 
Procedimento Administrativo, delego nos Vereadores abaixo indicados,  
as seguintes competências: ---------------------------------------- 
a) Vice-Presidente da Câmara e Vereador a Tempo Inteiro, António 
Cândido Monteiro Cabeleira : --------------------------------------- 
� Representar o Município em juízo e fora dele; ----------------- 
� Assinar ou visar a correspondência da Câmara Municipal com 
destino a quaisquer entidades ou organismos públicos correlacionada 
com a respectiva área de intervenção municipal; -------------------- 
� Autorizar a realização de despesas até ao valor máximo de 49 
879,79 EUR, à luz das disposições combinadas previstas, 
respectivamente, na alínea f), do nº 1, do Artº 68º, da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro e alínea a), do nº 1, do Artº 18º, do 
Decreto-Lei nº 197/99 de 8 de Junho; ------------------------------- 
� Autorizar o pagamento de despesas realizadas, nas condições 
legais, correlacionadas com a respectiva área de intervenção 
municipal; --------------------------------------------------------- 
� Promover a execução, por administração direta ou empreitada, 
das obras, assim como proceder à aquisição de bens e serviços, nos 
termos da lei; ----------------------------------------------------- 
� Responder, no prazo de 10 dias, aos pedidos de informação 
apresentados pelos Vereadores correlacionados com a área de 
intervenção municipal que lhe está atribuida; ---------------------- 
� Responder, no prazo de 30 dias, aos pedidos de informação 
veiculados pela mesa da Assembleia Municipal correlacionados com a 
área de intervenção municipal que lhe está atribuida; -------------- 
� Conceder licenças policiais ou fiscais, de harmonia com o 
disposto nas leis, regulamentos e posturas; ------------------------ 
� Determinar a instauração dos processos de contra-ordenação e 
aplicar as coimas, no âmbito de infracções correlacionadas com a 
respectiva área de intervenção municipal. -------------------------- 
b) Vereador, Arqtº. Carlos Augusto Castanheira Penas: ------------ 
� Assinar ou visar correspondência da Câmara Municipal com 
destino a quaisquer entidades ou organismos públicos, correlacionada 
com a respectiva área de intervenção municipal; -------------------- 
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� Autorizar a realização de despesas até ao valor máximo de 49 
879,79 EUR, à luz das disposições combinadas previstas, 
respectivamente, na alínea f), do nº 1, do Artº 68º, da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro e alínea a), do nº 1, do Artº 18º, do 
Decreto-Lei nº 197/99 de 8 de Junho; ------------------------------- 
� Autorizar o pagamento de despesas realizadas, nas condições 
legais, correlacionadas com a respectiva área de intervenção 
municipal; --------------------------------------------------------- 
� Responder, no prazo de 10 dias, aos pedidos de informação 
apresentados pelos Vereadores correlacionados com a área de 
intervenção municipal que lhe está atribuida; ---------------------- 
� Responder, no prazo de 30 dias, aos pedidos de informação 
veiculados pela mesa da Assembleia Municipal correlacionados com a 
área de intervenção municipal que lhe está atribuida; -------------- 
� Determinar a instauração dos processos de contra-ordenação e 
aplicar as coimas, nos termos da lei. ------------------------------ 
� Embargar e ordenar a demolição de quaisquer obras, construções 
ou edificações efectuadas por particulares ou pessoas colectivas, 
sem licença ou com inobservância das condições dela constantes, dos 
regulamentos, das posturas municipais ou de medidas preventivas, de 
normas provisórias, de áreas de construção prioritária, de áreas de 
desenvolvimento prioritário e de planos municipais de ordenamento do 
território plenamente eficazes; ------------------------------------
Conceder terrenos, nos cemitérios propriedade do município, para 
jazigos, mausoléus e sepulturas perpétuas. -------------------------
-------------------------------------------------------------------- 
c) Vereador a Tempo Inteiro, Dr. Paulo Francisco Teixeira Alves:--
-------------------------------------------------------------------- 
� Assinar ou visar correspondência da Câmara Municipal com 
destino a quaisquer entidades ou organismos públicos, correlacionada 
com a respectiva área de intervenção municipal; -------------------- 
� Autorizar a realização de despesas até ao valor máximo de 49 
879,79 EUR, à luz das disposições combinadas previstas, 
respectivamente, na alínea f), do nº 1, do Artº 68º, da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro e alínea a), do nº 1, do Artº 18º, do 
Decreto-Lei nº 197/99 de 8 de Junho; ------------------------------- 
� Autorizar o pagamento de despesas realizadas, nas condições 
legais, correlacionadas com a respectiva área de intervenção 
municipal; --------------------------------------------------------- 
� Aprovar projectos, programas de concurso, caderno de encargos e 
a adjudicação de empreitadas e aquisição de bens e serviços, cuja 
autorização de despesa lhe caiba, nos termos da lei; -------------- 
� Promover a execução, por administração directa ou empreitada, 
das obras, assim como proceder à aquisição de bens e serviços, nos 
termos da lei; ----------------------------------------------------- 
� Responder, no prazo de 10 dias, aos pedidos de informação 
apresentados pelos Vereadores correlacionados com a área de 
intervenção municipal que lhe está atribuida; ---------------------- 
� Responder, no prazo de 30 dias, aos pedidos de informação 
veiculados pela mesa da Assembleia Municipal correlacionados com a 
área de intervenção municipal que lhe está atribuida; -------------- 
� Determinar a instauração dos processos de contra-ordenação e 
aplicar as coimas, no âmbito de infracções correlacionadas com a 
respectiva área de intervenção municipa.----------------------------  
� III - DA DIVULGAÇÃO ------------------------------------------- 
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Proceda-se à divulgação pública do presente Despacho, através da 
afixação de editais nos lugares de estilo, bem como, dê-se 
conhecimento do mesmo a todos os serviços municipais, por meio de 
circular informativa. ---------------------------------------------- 
À reunião de Câmara para conhecimento. ----------------------------- 
Chaves, 18 de Janeiro de 2012. ------------------------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal(Dr. João Batista)------------------ 
-------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------  
 
 
2.3. SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO 
VEREADOR RESPONSÁVEL PELA ÁREA DE INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ARQUITº. 
CASTANHEIRA PENAS. DESPACHO Nº.10/GAPV/2012. PARA CONHECIMENTO ----- 
Foi presente o despacho identificado em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
I - DA JUSTIFICAÇÃO ------------------------------------------------ 
Considerando que, em reunião do executivo municipal, realizada no 
pretérito dia 02 de Novembro 2009, foi aprovada, por unanimidade, a 
Proposta nº 111/GAPV/2009, de 27 de Outubro, relativa à delegação de 
competências da Câmara Municipal no respectivo Presidente, que pela 
sua natureza, são indispensáveis ao normal funcionamento dos 
serviços administrativos, de acordo com o disposto no art. 65º, da 
Lei nº 169/99, de 18 de Setembro e ulteriores alterações; ---------- 
Considerando que a aludida proposta de delegação contemplava a 
possibilidade de subdelegação de competências do Presidente da 
Câmara, nos Vereadores responsáveis pelas correspondentes áreas de 
intervenção municipal, à luz do disposto no nº 2, do art. 65º, da 
retromencionada Lei; ----------------------------------------------- 
Considerando, ainda, que com o presente Despacho consideram-se 
extintos os efeitos das subdelegações de competências constantes do 
Despacho nº 23/GAPV/2009, do dia 2 de Novembro, nos termos do 
disposto no art. 40º, do Código do Procedimento Administrativo, 
impondo-se, nesta perspectiva, a prática de novos atos de delegação 
à luz da lei habilitante corporizada pela Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro e ulteriores alterações; ---------------------------------- 
II - DO DESPACHO DE SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------- 
Neste enfoque, e nos termos das disposições combinadas previstas 
sobre a matéria respectivamente no art. 65º, da Lei nº 169/99, de 18 
de Setembro, e ulteriores alterações, e ainda nos termos do nº 1, do 
art. 36º e nº 1, do art. 37º, do Código do Procedimento 
Administrativo, subdelego, no Vereador a tempo inteiro, Arqtº. 
Carlos Augusto Castanheira Penas, as seguintes competências, 
correlacionadas com a respectiva área de intervenção municipal: ---- 
� Conceder licenças nos casos e nos termos estabelecidos por lei, 
designadamente para construção, reedificação, utilização, 
conservação ou demolição de edifícios, assim como para 
estabelecimentos insalubres, incómodos, perigosos ou tóxicos - cfr. 
alín. a), do nº 5, do art. 64º-; ----------------------------------- 
� Realizar vistorias e executar, de forma exclusiva ou 
participada, a actividade fiscalizadora atribuída por lei, nos 
termos por esta definidos - cfr. alín. c), do nº 5, do art. 64º -; - 
� Deliberar sobre o estacionamento dos veículos nas ruas e demais 
lugares públicos - cfr. alín. u), do nº 1, do art. 64º -; ---------- 
� Emitir licenças, transferências de propriedade e respetivos 
averbamentos, registos e fixação de contingentes relativamente a 
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veículos, nos casos legalmente previstos - cfr. alín. d), do nº 5, 
do art. 64º -. ----------------------------------------------------- 
III – DA DIVULGAÇÃO ------------------------------------------------ 
No cumprimento do nº 2, do art. 37º, do Código do Procedimento 
Administrativo, dever-se-á proceder à divulgação pública do presente 
despacho através da afixação de editais, nos lugares de estilo, e 
concomitantemente à sua publicação no Boletim Municipal, bem como 
dar conhecimento do mesmo a todos os serviços municipais, por meio 
de circular informativa. ------------------------------------------- 
Chaves, 18 de janeiro de 2012 -------------------------------------- 
O Presidente da Câmara(Dr. João Batista) ---------------------------
-------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------  
 
 
2.4. SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO VEREADOR RESPONSÁVEL, ARQUITº. 
CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA PENAS NO RESPETIVO DIRIGENTE DOS SERVIÇOS 
MUNICIPAIS. - REGIME JURÍDICO DA URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO (RJUE); 
- REGIME DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL (REAI). DESPACHO 
Nº.11/GAPV/2012. PARA CONHECIMENTO --------------------------------- 
Foi presente o despacho identificado em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
I – DA JUSTIFICAÇÃO -----------------------------------------------   
Considerando que por Despacho n.º 35/GAPV/2009, de 9 de Novembro, 
praticado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. João Batista, 
foram delegadas no Vereador responsável, Arquitº. Carlos Augusto 
Castanheira Penas, um conjunto de competências correlacionadas com o 
Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, consagrado no DL nº 
555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pela Lei nº 
26/2010, de 30 de Março, e com o Regime de Exercício da Actividade 
Industrial, previsto no DL nº 209/2008, de 29 de Outubro; --------- 
Considerando que do teor do referido Despacho, e nos termos do 
aludido diploma legal, se encontra prevista a possibilidade de 
subdelegação de tais competências nos Dirigentes dos respectivos 
serviços municipais; ---------------------------------------------- 
Considerando, ainda, que com o presente Despacho consideram-se 
extintos os efeitos das subdelegações de competências constantes do 
Despacho nº 37/GAPV/2009 praticado pelo Vereador responsável, Arqtº. 
Castanheira Penas, em 9 de Novembro de 2009, nos termos do disposto 
no art. 40º, do Código do Procedimento Administrativo, impondo-se, 
nesta perspetiva, a prática de novos atos de subdelegação de 
competências, à luz da lei habilitante corporizada pela Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro e ulteriores alterações. ---------------- 
II – DA SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------------------ 
Neste enfoque, de acordo com as razões anteriormente aduzidas e nos 
termos das disposições combinadas previstas sobre a matéria no DL 
n.º 555/99, de 16/12 e ulteriores alterações, no DL nº 209/2008, de 
29 de Outubro, e no n.º 1, do art. 36º e no n.º 1, do art. 37º do 
Código do Procedimento Administrativo, subdelego no Arquitº. António 
Malheiro, Chefe de Divisão de Gestão Urbanística e Territorial, as 
seguintes competências, a saber: ---------------------------------- 
- Admitir ou rejeitar as comunicações prévias, nos termos do 
disposto no nº2, do art. 5º, do DL nº 555/99, de 16 de Dezembro e 
ulteriores alterações; -------------------------------------------- 
- Concessão de autorização de utilização, bem como as alterações da 
utilização dos edifícios ou suas fracções, de acordo com o disposto 
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no nº 3, do art. 5º do DL nº 555/99, de 18 de Dezembro e ulteriores 
alterações; -------------------------------------------------------- 
- Dirigir a instrução do procedimento de controlo prévio das 
respectivas operações urbanísticas, de acordo com o disposto no n.º 
2, do art. 8º, do DL nº 555/99, de 18 de Dezembro e ulteriores 
alterações; ------------------------------------------------------- 
- Decidir as questões de ordem formal e processual que possam obstar 
ao conhecimento de qualquer pedido apresentado ou comunicação 
apresentados, de acordo com o disposto no n.º 1 e 10, do art. 11º, 
do DL n.º 555/99, de 16 de Dezembro e ulteriores alterações; ------ 
- Proferir despacho de aperfeiçoamento do pedido sempre que o 
requerimento inicial ou comunicação não contenham a identificação do 
requerente ou comunicante, do pedido ou da localização da operação 
urbanística a realizar, bem como no caso de faltar documento 
instrutório exigível que seja indispensável ao conhecimento da 
pretensão e cuja falta não possa ser oficiosamente suprida, de 
acordo com o disposto no n.º 2 do art.11º, DL nº 555/99, de 18 de 
Dezembro e ulteriores alterações; ---------------------------------- 
- Proferir despacho de rejeição liminar quando da análise dos 
elementos instrutórios resultar que o pedido é manifestamente 
contrário às normas legais ou regulamentares aplicáveis, de acordo 
com o disposto no n.º 4, do artigo 11º, DL nº 555/99, de 18 de 
Dezembro e ulteriores alterações; ---------------------------------- 
- Notificar o requerente ou comunicante para os efeitos previstos no 
nº11, do art. 11º, DL nº 555/99 e ulteriores alterações, sempre que 
se verifique que a operação urbanística a que respeita o pedido ou 
comunicação não se integra no tipo de procedimento indicado; ------- 
- Emitir o alvará para a realização das operações urbanísticas, de 
acordo com o disposto no art. 75º, do DL n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro e ulteriores alterações; ---------------------------------- 
- Praticar decisão final sobre o pedido apresentado pelo industrial, 
no âmbito do DL nº 209/2008, de 29 de Outubro, nos casos em que a 
câmara municipal é a entidade coordenadora. ------------------------ 
III – DA DIVULGAÇÃO ----------------------------------------------- 
No cumprimento do disposto no n.º2, do art. 37º, do Código do 
Procedimento Administrativo, dever-se-á proceder à divulgação 
pública do presente Despacho, através da afixação de Editais, nos 
lugares de estilo, e concomitantemente à sua publicação no Boletim 
Municipal, bem como dar conhecimento do mesmo a todos os serviços 
municipais, por meio de circular informativa. ---------------------- 
Ao Sr. Presidente da Câmara, Dr. João Batista para conhecimento. --- 
Chaves, 18 de janeiro de 2012O Vereador responsável, (Arqtº. 
Castanheira Penas) -------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------  
 
 
2.5. SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO 
VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPECTIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO MUNICIPAL, 
NO ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL SOBRE BLOQUEAMENTO, REMOÇÃO E 
DEPÓSITO DE VEÍCULOS. DESPACHO Nº.11/GAPV/2012. PARA CONHECIMENTO -- 
Foi presente o despacho identificado em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
I – DA JUSTIFICAÇÃO -----------------------------------------------   
Considerando que na sequência da reunião ordinária do executivo 
camarário realizada no pretérito dia 2009/11/02, veio a ser tomada 
deliberação consubstanciada na delegação de competências conferidas 



                                                                F. 65 

                                                                  _____________________ 

 

à Câmara Municipal no Presidente da Câmara, Dr. João Batista, com 
faculdade de subdelegação no Vereador responsável pela respetiva 
área de intervenção municipal, no âmbito do Regulamento Municipal 
sobre Bloqueamento, Remoção e Depósito de Veículos, de acordo com as 
disposições combinadas previstas, respetivamente, nos n.º 1 e 2 do 
art. 65º e alín. u), do n.º 1, do art. 64º, todos da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro e ulteriores alterações. ------------------------- 
Considerando que a figura de delegação e ou subdelegação de poderes, 
constituindo um fenómeno de desconcentração administrativa, irá 
permitir uma maior eficácia e eficiência no tratamento de processos 
administrativos, garantindo-se, por esta via, uma maior celeridade 
na obtenção da competente decisão administrativa; ------------------ 
Considerando, por último, que com o presente Despacho consideram-se 
extintos os efeitos das subdelegações de competências constantes do 
Despacho nº 33/GAPV/2009, do dia 9 de Novembro, praticado pelo 
Presidente da Câmara, nos termos do disposto no art. 40º, do Código 
do Procedimento Administrativo, impondo-se, nesta perspetiva, a 
prática de novos atos de delegação à luz da lei habilitante 
corporizada pela Lei nº 169/99, de 18 de Setembro e ulteriores 
alterações; -------------------------------------------------------- 
II – DA SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------------------- 
Neste enfoque, de acordo com as razões anteriormente aduzidas, ao 
abrigo das disposições combinadas previstas, sobre a matéria, 
respetivamente, no art. 65º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro e 
ulteriores alterações e no art. 36º, do Código do Procedimento 
Administrativo, subdelego no Vereador responsável pela respetiva 
área de intervenção municipal, Arquitº. Castanheira Penas, as 
seguintes competências, a saber: ----------------------------------- 
a) Promover a remoção imediata para depósito ou parque municipal 
de qualquer veículo que se encontre numa das situações previstas no 
art. 5º, do retrocitado Regulamento; ------------------------------- 
b) Determinar o bloqueamento, através de dispositivo adequado, de 
veículos, nos termos previstos no art. 6º, do referido Regulamento;  
c) Designar o local para o qual será efetuada a remoção dos 
veículos que se encontrem numa das situações previstas no art. 5º, 
do Regulamento Municipal sobre Bloqueamento, Remoção e Depósito de 
Veículos; ---------------------------------------------------------- 
d) Determinar o destino final a dar aos veículos removidos, quando 
verificada a situação de abandono de veículos, nos termos das 
disposições combinadas previstas, respetivamente, nos n.ºs 4 e 5, do 
art. 12º e no n.º 1, do art. 20º, todos do Regulamento Municipal 
sobre Bloqueamento, Remoção e Depósito de Veículos; ---------------- 
e) Proceder ao encaminhamento dos veículos removidos para um 
operador de gestão de resíduos devidamente licenciado pelas 
entidades competentes, nos termos do n.º 2, do art. 20º, do 
Regulamento Municipal sobre Bloqueamento, Remoção e Depósito de 
Veículos. ---------------------------------------------------------- 
III – DA DIVULGAÇÃO ------------------------------------------------ 
Proceda-se à divulgação do presente Despacho junto dos respetivos 
serviços municipais, por meio de circular informativa. ------------- 
Chaves, 18 de janeiro de 2012 -------------------------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal(Dr. João Batista) -----------------
-------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------  
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2.6. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMODATO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES 
E A JUNTA DE FREGUESIA DE RORIZ. PROPOSTA Nº. 5/GAPV/2012 ---------- 
Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
I – Justificação --------------------------------------------------- 
1. Considerando que a Junta de Freguesia de Roriz veio, através de 
requerimento com registo de entrada nos serviços desta Autarquia nº 
16653, datado do pretérito dia 27/12/2010, solicitar a colaboração 
deste Município, centrada na cedência, a título de comodato, do 
prédio abaixo identificado – ponto nº 2 – a fim de que a mesma se 
sirva dele para fins de interesse público, muito concretamente, 
autorizando desde já, a utilização do referido imóvel pela 
Associação Desportiva de Roriz, para instalação da sua sede; ------- 
2. Considerando que o prédio designado por “Escola Primária de 
Roriz”, sito em Roriz, freguesia de Roriz, concelho de Chaves, se 
encontra inscrito na respetiva matriz sob artigo U – 156º, a favor 
do Município de Chaves, e descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Chaves com o n.º 181, da referida Freguesia; ------------ 
3. Considerando que o referido espaço se encontra devoluto devido ao 
encerramento das escolas sedeadas na respetiva freguesia, no âmbito 
da reorganização da Rede Escolar levada a efeito pelo Ministério da 
Educação, não se prevendo, a médio prazo, que o Município venha a 
ter necessidade do mesmo; ------------------------------------------ 
4. Considerando que a necessidade por parte da Junta de Freguesia de 
Roriz de ocupar o referido prédio se relaciona diretamente com o 
desenvolvimento de atividades de âmbito cultural, recreativo e 
desportivo, as quais constituem uma mais valia para o enriquecimento 
dos munícipes; ----------------------------------------------------- 
5. Considerando que o comodato é o contrato pelo qual uma das partes 
entrega à outra certa coisa móvel ou imóvel para que se sirva dela, 
com a obrigação de a restituir, de acordo com o disposto no art. 
1129º e ss, do Código Civil; --------------------------------------- 
6. Considerando que a coisa comodatada ou emprestada deve ser 
aplicada ao fim a que se destina, sendo, nessa justa medida, vedado 
ao comodatário fazer dela o uso imprudente ou proporcionar a 
terceiros a sua utilização sem autorização do comodante, no caso, 
Município de Chaves; ----------------------------------------------- 
7. Considerando, por último, que existe interesse mútuo na resolução 
deste problema, em beneficio da população em geral deste concelho e 
da região. --------------------------------------------------------- 
II – Do Enquadramento Legal ---------------------------------------- 
1. Considerando que, nos termos do disposto no art. 13º, da Lei nº 
159/99, de 14 de Setembro, podem os Municípios, no feixe das suas 
atribuições, prosseguir atividades no domínio, entre outras, da 
Promoção do desenvolvimento; --------------------------------------- 
2. Considerando que nos termos do disposto na alínea d), do n.º 1, 
do artigo 14º, da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, as freguesias 
dispõe de atribuições no domínio da cultura, tempos livres e 
desporto; ---------------------------------------------------------- 
3. Considerando que, nos termos do disposto na alín. b), do nº 4, do 
art. 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redação que lhe 
foi conferida pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, compete à 
Câmara Municipal apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no 
apoio a atividades de interesse municipal, de natureza social, 
cultural, recreativa ou outra. ------------------------------------- 
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III – Da Proposta em Sentido Estrito ------------------------------- 
Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima 
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao Executivo Camarário, a 
aprovação da seguinte proposta: ------------------------------------ 
a) Que seja autorizada a celebração do contrato de comodato entre 
o Município de Chaves e a Junta de Freguesia de Roriz, tendo como 
objecto o referido prédio e para o fim em vista, conforme matriz do 
contrato de comodato, contendo as cláusulas disciplinadoras dos 
direitos e obrigações das partes signatárias que segue em anexo à 
presente proposta; ------------------------------------------------- 
b) Para o efeito, deverá a presente proposta ser agendada para uma 
próxima reunião do executivo, em conformidade com a Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, e ulteriores alterações, com vista à aprovação da 
mesma, legitimando simultaneamente o Presidente da Câmara a 
outorgar, em representação do Município de Chaves, o mencionado 
contrato de comodato; ---------------------------------------------- 
c) Logo que tal decisão venha a ser praticada, deverá a mesma ser 
levada ao conhecimento da Junta de Freguesia de Roriz, através da 
emissão da competente notificação. --------------------------------- 
Chaves, 17de janeiro de 2012 --------------------------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal, ---------------------------------- 
(Dr. João Batista) ------------------------------------------------- 
Em anexo: A referida minuta de contrato de comodato ---------------- 
MINUTA DO CONTRATO DE COMODATO ------------------------------------- 
ENTRE MUNICÍPIO DE CHAVES E A JUNTA DE FREGUESIA DE RORIZ ---------- 
Entre  ------------------------------------------------------------- 
O Município de Chaves, pessoa coletiva número 501 205 551, com sede 
no Largo de Camões da cidade de Chaves, representado neste ato pelo 
Presidente da Câmara, Dr. João Gonçalves Martins Batista, e com 
poderes para o ato, conforme o disposto nas alíneas a), do n.º1 e 
h), do n.º2, do art. 68º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com 
as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
e adiante designado por primeiro outorgante ou comodante, 
devidamente autorizado por deliberação camarária de ___ de _________ 
de 2011. ----------------------------------------------------------- 
e  ----------------------------------------------------------------- 
A Junta de Freguesia de Roriz, contribuinte n.º 507 018 176, com 
sede               , representada neste acto pelo Presidente da 
Junta de Freguesia, ______________, e com poderes para o acto, 
conforme o disposto na alínea a), do n.º1 do artigo 38º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e adiante designado por segundo 
outorgante ou comodatário, devidamente autorizado por deliberação de 
___ de _________ de 2011. ------------------------------------------ 
É celebrado o presente contrato de comodato que se rege pelas 
cláusulas seguintes: ----------------------------------------------- 
Cláusula 1ª -------------------------------------------------------- 
(Identificação do Imóvel) ------------------------------------------ 
O primeiro outorgante é proprietário do imóvel designado por “Escola 
Primária de Roriz”, sito em Roriz, freguesia de Roriz, concelho de 
Chaves, inscrito na respetiva matriz sob artigo U – 156º, a favor do 
Município de Chaves, e descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Chaves com o n.º 181, da referida Freguesia. -------------------- 
Cláusula 2ª -------------------------------------------------------- 
(Objeto) ---------------------------------------------------------- 
Considerando que o primeiro outorgante não tem, nem se prevê a médio 
prazo que venha a ter, necessidade daquele imóvel, e que o segundo 
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outorgante dele necessita para seu uso, o primeiro entrega o mesmo 
ao segundo, a fim de que este se sirva dele para fins de interesse 
público, muito concretamente, autorizando desde já a utilização do 
referido imóvel pela Associação Desportiva de Roriz, para a 
instalação da sua sede, nos termos do disposto na alínea f) do 
artigo 1135º do Código Civil, com a obrigação de o restituir assim 
que o primeiro outorgante o exija ---------------------------------- 
Cláusula 3ª -------------------------------------------------------- 
(Das Obrigações do Comodatário) ------------------------------------ 
O segundo outorgante fica obrigado a fazer um uso prudente e cuidado 
do identificado imóvel, designadamente, dando integral cumprimento 
às seguintes prescrições: ------------------------------------------ 
a) Manter e restituir o imóvel em bom estado de conservação, 
ressalvadas as deteriorações decorrentes de um uso prudente, tendo 
em conta a finalidade para a qual foi cedido; ---------------------- 
b) Promover a expensas suas todas as obras de conservação ordinária 
que se mostrem indispensáveis à adequada utilização do imóvel; -----
------------------------------------------------------- 
c) Suportar os encargos decorrentes do seu normal funcionamento, 
designadamente, pagamento das taxas e consumos de água, eletricidade 
e outros da mesma natureza. -------------------- 
Cláusula 4ª -------------------------------------------------------- 
(Benfeitorias) ----------------------------------------------------- 
1.  Todas as obras e benfeitorias que forem realizadas pelo segundo 
outorgante, no imóvel em causa, passarão a fazer parte integrante do 
mesmo, sem direito a qualquer indemnização, e revertem a favor do 
Município. --------------------------------------------------------- 
2. Em caso de extinção dos efeitos do presente contrato, não 
assiste ao segundo outorgante qualquer direito de receber do 
primeiro outorgante, qualquer indemnização, seja a que título for, 
pela realização de obras ou benfeitorias executadas. --------------- 
Cláusula 5ª -------------------------------------------------------- 
(Prazo de Vigência) ------------------------------------------------ 
1. O presente contrato tem a duração de 10 anos, renovável por 
igual período de tempo, se não for denunciado por qualquer das 
partes contratantes. ----------------------------------------------- 
2. O exercício do direito de denúncia, deverá ser formalizado, 
mediante carta registada com aviso de receção, dirigida à outra 
parte contratante com a antecedência de 30 dias sobre a data do 
termo do presente contrato, incluindo as sucessivas renovações, e ou 
da produção dos efeitos da denúncia. ------------------------------- 
3. Não obstante a existência de prazo, qualquer das outorgantes 
poderá resolver o presente contrato nos termos do art. 1140º, do 
Código Civil ------------------------------------------------------- 
Cláusula 6ª -------------------------------------------------------- 
(Resolução do Contrato) -------------------------------------------- 
1. É conferido ao primeiro outorgante o direito de resolução do 
contrato com fundamento no incumprimento das obrigações do segundo 
outorgante prevista na cláusula 3ª. -------------------------------- 
2. A resolução do contrato por parte do primeiro outorgante operar-
se-á nos termos gerais, ou seja, de acordo com o disposto nos 
artigos 432º a 436º do Código Civil, nomeadamente mediante 
declaração à outra parte. ------------------------------------------ 
Cláusula 7ª -------------------------------------------------------- 

(Entrada em Vigor) ------------------------------------------------- 

O presente contrato produz todos os seus efeitos após a sua 
assinatura. -------------------------------------------------------- 
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Cláusula 8ª -------------------------------------------------------- 

(Disposição final) ------------------------------------------------- 

Em tudo o que não estiver especificamente previsto no presente 
contrato, observar-se-á o disposto no art. 1129º e seguintes do 
Código Civil. ------------------------------------------------------ 
O presente contrato é elaborado em duplicado, sendo um dos 
exemplares para cada um dos outorgantes. --------------------------- 
Assim o outorgaram. ------------------------------------------------ 
Chaves, ___ de ____ de 2012 ---------------------------------------- 
O primeiro Outorgante: --------------------------------------------- 
O segundo Outorgante: ---------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
a proposta supra. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. 
Notifique-se. ----------------------------------------------------- 
 
 
2.7. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMODATO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES 
E A DELEGAÇÃO DE CHAVES DA CRUZ VERMELHA PORTUGUESA. PROPOSTA Nº. 
7/GAPV/2012 -------------------------------------------------------- 
Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
I – Justificação --------------------------------------------------- 
1. Considerando que na sequência dos contactos preliminares 
estabelecidos com a Delegação de Chaves da Cruz Vermelha Portuguesa, 
ficou delineada uma estratégia conjunta de atuação centrada na 
cedência, a título de comodato, do prédio abaixo identificado – 
ponto nº 2 – em vista ao desenvolvimento das atividades relacionadas 
com o seu fim estatutário; ----------------------------------------- 
2. Considerando que o Município de Chaves é proprietário de um 
imóvel designado por loja n.º 24, destinado a comércio ou 
escritório, sito na Quinta da Raposeira, freguesia de Santa Maria 
Maior, concelho de Chaves, inscrito na matriz predial urbana sob o 
art.º 2886, a favor do Município de Chaves, e descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Chaves com o n.º 00100/290185 
AC, da referida freguesia. ----------------------------------------- 
3. Considerando que o referido espaço se encontra desocupado, não se 
prevendo, a médio prazo, que o Município venha a ter necessidade do 
mesmo; ------------------------------------------------------------- 
4. Considerando que existe grande necessidade por parte da delegação 
de Chaves da Cruz Vermelha Portuguesa de ocupar o referido espaço 
para o desenvolvimento de atividades relacionadas com as suas 
atribuições, atividades essas de âmbito social e de interesse 
público, as quais constituem uma mais valia para o enriquecimento 
dos munícipes; ----------------------------------------------------- 
5. Considerando que o comodato é o contrato pelo qual uma das partes 
entrega à outra certa coisa móvel ou imóvel para que se sirva dela, 
com a obrigação de a restituir, de acordo com o disposto no art. 
1129º e ss, do Código Civil; --------------------------------------- 
6. Considerando que a coisa comodatada ou emprestada deve ser 
aplicada ao fim a que se destina, sendo, nessa justa medida, vedado 
ao comodatário fazer dela o uso imprudente ou proporcionar a 
terceiros a sua utilização sem autorização do comodante, no caso, 
Município de Chaves; ----------------------------------------------- 
7. Considerando, por último, que existe interesse mútuo na resolução 
deste problema, em beneficio da população em geral deste concelho e 
da região. --------------------------------------------------------- 
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II – Do Enquadramento Legal ---------------------------------------- 
a) Considerando que de acordo com o disposto na alínea a), do n.º 
4, do artigo 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei nº 5 A/2002, de 11 de Janeiro, o 
Órgão Executivo Municipal pode, no âmbito de apoio a ações de 
interesse municipal, deliberar sobre as formas de apoio a entidades 
e organismos legalmente existentes, nomeadamente aqueles que 
prossigam fins de interesse público, podendo tal apoio revestir, se 
esse for o caso, a cedência de bens móveis; ------------------------ 
b) Considerando, igualmente, que, nos termos do disposto na alín. 
b), do nº 4, do art. 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na 
redação que lhe foi conferida pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar, pelos 
meios adequados, no apoio a atividades de interesse municipal, de 
natureza social, cultural, recreativa ou outra. -------------------- 
III – Da Proposta em Sentido Estrito ------------------------------- 
Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima 
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao Executivo Camarário, a 
aprovação da seguinte proposta: ------------------------------------ 
a) Que seja autorizada a celebração do contrato de comodato entre 
o Município de Chaves e a Delegação de Chaves da Cruz Vermelha 
Portuguesa, tendo como objeto o referido espaço e para o fim em 
vista, conforme matriz do contrato de comodato, contendo as 
cláusulas disciplinadoras dos direitos e obrigações das partes 
signatárias que segue em anexo à presente proposta; ---------------- 
b) Para o efeito, deverá a presente proposta ser agendada para uma 
próxima reunião do executivo, em conformidade com a Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, e ulteriores alterações, com vista à aprovação da 
mesma, legitimando simultaneamente o Presidente da Câmara a 
outorgar, em representação do Município de Chaves, o mencionado 
contrato de comodato; ---------------------------------------------- 
c) Logo que tal decisão venha a ser praticada, deverá a mesma ser 
levada ao conhecimento da Delegação de Chaves da Cruz Vermelha 
Portuguesa através da emissão da competente notificação. ----------- 
Chaves, 2 de fevereiro de 2012 ------------------------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal, ---------------------------------- 
(Dr. João Batista) -------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 
MINUTA DO CONTRATO DE COMODATO ENTRE MUNICÍPIO DE CHAVES E A 
DELEGAÇÃO DE CHAVES DA CRUZ VERMELHA PORTUGUESA -------------------- 
Entre o Município de Chaves, pessoa colectiva número 501 205 551, 
com sede no Largo de Camões da cidade de Chaves, representado neste 
acto pelo Presidente da Câmara, Dr. João Gonçalves Martins Batista, 
e com poderes para o acto, conforme o disposto nas alíneas a), do 
n.º 1 e h), do n.º 2, do art. 68º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 
11 de Janeiro, e adiante designado por primeiro outorgante ou 
comodante, devidamente autorizado por deliberação camarária de ____ 
de_________________ de 2012. --------------------------------------- 
e ------------------------------------------------------------------ 
A Delegação de Chaves da Cruz Vermelha Portuguesa, pessoa coletiva 
n.º __________________, com sede na __________________, freguesia da 
Madalena, concelho de Chaves, representada neste ato 
por_______________, com poderes para o ato e adiante designado por 
segundo outorgante ou comodatário. --------------------------------- 
É celebrado o presente contrato de comodato que se rege pelas 
cláusulas seguintes: ----------------------------------------------- 



                                                                F. 71 

                                                                  _____________________ 

 

Cláusula 1ª -------------------------------------------------------- 
(Identificação do imóvel) ------------------------------------------ 
O primeiro outorgante é proprietário de um imóvel designado por loja 
n.º 24, destinado a comércio ou escritório, sito na Quinta da 
Raposeira, freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves, 
inscrito na matriz predial urbana sob o art.º 2886, a favor do 
Município de Chaves, e descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Chaves com o n.º 00100/290185 AC, da referida freguesia. -------- 
Cláusula 2ª -------------------------------------------------------- 
(Objeto) ----------------------------------------------------------- 
Considerando que o primeiro outorgante não tem, nem se prevê a médio 
prazo que venha a ter, necessidade daquele imóvel, e que o segundo 
outorgante dele necessita para seu uso, o primeiro entrega o mesmo 
ao segundo, a fim de que este se sirva dele para o desenvolvimento 
de atividades relacionadas com o seu fim estatutário, com a 
obrigação de o restituir assim que o primeiro outorgante o exija.--- 
Cláusula 3ª -------------------------------------------------------- 
(Das Obrigações do comodatário) ------------------------------------ 
O segundo outorgante fica obrigado a fazer um uso prudente e cuidado 
do identificado imóvel, designadamente, dando integral cumprimento 
às seguintes prescrições: ------------------------------------------ 
a) Manter e restituir o imóvel no estado em que o recebeu, 
ressalvadas as deteriorações decorrentes de um uso prudente, tendo 
em conta a finalidade para a qual foi cedido; ---------------------- 
b) Promover a expensas suas todas as obras de conservação ordinária 
que se mostrem indispensáveis à adequada utilização do imóvel; ----- 
c) Suportar os encargos decorrentes do seu normal funcionamento, 
designadamente, pagamento das taxas e consumos de água, 
electricidade e outros da mesma natureza; -------------------------- 
d) Disponibilizar o imóvel, a solicitação do Primeiro Outorgante 
para a realização de eventos de interesse público municipal. ------- 
Cláusula 4ª -------------------------------------------------------- 
(Benfeitorias) ----------------------------------------------------- 
1. Todas as obras e benfeitorias que forem realizadas pelo segundo 
outorgante, no imóvel em causa, passarão a fazer parte integrante do 
mesmo, sem direito a qualquer indemnização, e revertem a favor do 
Município. --------------------------------------------------------- 
2. Em caso de extinção dos efeitos do presente contrato, não 
assiste ao segundo outorgante qualquer direito de receber do 
primeiro outorgante, qualquer indemnização, seja a que título for, 
pela realização de obras ou benfeitorias executadas. --------------- 
Cláusula 5ª -------------------------------------------------------- 
(Prazo de vigência) ------------------------------------------------ 
1. O presente contrato tem a duração de 20 anos, renovável por 
igual período de tempo, se não for denunciado por qualquer das 
partes contratantes. ----------------------------------------------- 
2. O exercício do direito de denúncia, deverá ser formalizado, 
mediante carta registada com aviso de receção, dirigida à outra 
parte contratante com a antecedência de 30 dias sobre a data do 
termo do presente contrato, incluindo as sucessivas renovações, e ou 
da produção dos efeitos da denúncia. ------------------------------- 
3. Não obstante a existência de prazo, qualquer das outorgantes 
poderá resolver o presente contrato nos termos do art. 1140º, do 
Código Civil. ------------------------------------------------------ 
Cláusula 6ª -------------------------------------------------------- 
(Resolução do contrato)--------------------------------------------- 
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1. É conferido ao primeiro outorgante o direito de resolução do 
contrato com fundamento no incumprimento das obrigações do segundo 
outorgante prevista na cláusula 3.ª. ------------------------------- 
2. A resolução do contrato por parte do primeiro outorgante 
operar-se-á nos termos gerais, ou seja, de acordo com o disposto nos 
artigos 432º a 436º do Código Civil, nomeadamente mediante 
declaração à outra parte. ------------------------------------------ 
Cláusula 7ª -------------------------------------------------------- 
(Entrada em vigor) ------------------------------------------------- 
O presente contrato produz todos os seus efeitos após a sua 
assinatura. -------------------------------------------------------- 
Cláusula 8ª -------------------------------------------------------- 
(Disposição final) ------------------------------------------------- 
Em tudo o que não estiver especificamente previsto no presente 
contrato, observar-se-á o disposto no artigo 1129º e seguintes do 
Código Civil. ------------------------------------------------------ 
O Presente contrato é elaborado em duplicado, sendo um dos 
exemplares para cada um dos outorgantes. --------------------------- 
Assim o outorgaram. ------------------------------------------------ 
Chaves, ___ de ____ de 2012 ---------------------------------------- 
O primeiro outorgante  _____________________________________________ 
O segundo outorgante  ______________________________________________ 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
a proposta supra. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. 
Notifique-se. ----------------------------------------------------- 
 
 
2.8. APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONOMINCO E SOCIAL. PROPOSTA Nº. 08/GAPV/2012------ 
Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
I – Da Exposição de Motivos ---------------------------------------- 
1. Considerando que a Estrutura Orgânica do Municipio de Chaves 
contempla a existência deste conselho; ----------------------------- 
2. Considerando o princípio da cidadania ativa que releva a 
participação dos Munícipes na definição das opções estratégicas e 
sua operacionalização, através do pertinente conhecimento do que 
lhes diz respeito e do que lhes é proposto como solução para os 
problemas existentes. ---------------------------------------------- 
3. Considerando o défice de participação existente na discussão e 
acompanhamento dos principais projetos em desenvolvimento. --------- 
4. Considerando, por último, que nos termos do disposto na  alínea 
a) do número 7 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada e republicada  pela  Lei  nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, é 
competência da Câmara Municipal elaborar e aprovar posturas e 
regulamentos em matérias da sua competência exclusiva; ------------- 
II – Da Proposta em Sentido Estrito -------------------------------- 
Atendendo às razões de facto e de direito acima expostas, sou de 
submeter à aprovação do executivo camarário a seguinte proposta ---- 
a) Aprovar o Regulamento do Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Económico e Social constante no anexo da proposta; ----------------- 
b) Por último, caso a presente proposta venha a ser aprovada nos 
termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão executivo 
municipal, dever-se-á promover a publicação do regulamento no 
cumprimento do disposto do artigo 91º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro e ulteriores alterações ou seja, através de edital e 
afixado nos lugares de estilo durante 5 dos 10 dias subsequentes á 
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tomada de decisão, bem como em Boletim de Autarquia e no Jornal 
Regional da área do Municipio -------------------------------------- 
Chaves, 31 de Janeiro de 2012 -------------------------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal ----------------------------------- 
(Dr. João Batista) ------------------------------------------------- 
CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL ----------- 
REGULAMENTO -------------------------------------------------------- 
Artigo 1º ---------------------------------------------------------- 
(Natureza) --------------------------------------------------------- 
O Conselho Municipal de Desenvolvimento Económico e Social (CMDES) é 
um órgão de reflexão e consulta no domínio das políticas económica e 
social, composto por representantes do poder executivo e da 
sociedade civil, destinado a promover o diálogo entre os atores 
sociais relevantes, com vista à concertação de ideias e estratégias 
no âmbito do desenvolvimento económico e social do concelho. ------- 
 Artigo 2º --------------------------------------------------------- 
(Objetivos) ------------------------------------------------------- 
São objetivos do Conselho Municipal de Desenvolvimento Económico e 
Social: ------------------------------------------------------------ 
a) Promover o pensamento estratégico através da reflexão sobre os 
problemas socioeconómicos do concelho e as estratégias para o seu 
desenvolvimento sustentável; --------------------------------------- 
b) Estimular e promover a participação pública individual e 
coletiva, apoiando a Autarquia na definição das políticas municipais 
num espírito de cidadania ativa e responsável; --------------------- 
c) Acompanhar a adoção e implementação das políticas económica e 
social da Autarquia; ----------------------------------------------- 
d) Contribuir para a recolha, sistematização e divulgação de 
informação relevante sobre o concelho e as suas dinâmicas económicas 
e sociais. --------------------------------------------------------- 
Artigo 3º ---------------------------------------------------------- 
(Competência) ------------------------------------------------------ 
Compete ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Económico e Social:  
a) Identificar os temas relevantes presentes na problemática do 
desenvolvimento económico e social do município;  ------------------ 
b) Apresentar pareceres e propostas de intervenção nos domínios 
social e económico, que reflitam a visão da sociedade civil sobre os 
mesmos; --------------------------------------------------------- 
c) Colaborar na elaboração dos documentos que traduzam a política 
de desenvolvimento municipal; -------------------------------------- 
d) Pronunciar-se sobre as propostas de planos sectoriais e 
espaciais de âmbito municipal e em geral sobre as políticas de 
reestruturação e de desenvolvimento socioeconómico que o Executivo 
Municipal entenda submeter-lhe; ------------------------------------ 
e) Pronunciar-se sobre os anteprojetos das grandes opções do 
plano, dos planos de desenvolvimento económico e social e das 
orientações estratégicas do PDM, antes de aprovados pelo Executivo 
Municipal, bem como sobre os relatórios da respetiva execução; -----  
f) Pronunciar-se sobre as políticas económica e sociais adotadas 
pela Autarquia, bem como sobre a execução das mesmas;  ------------- 
g) Apreciar as posições do Município de Chaves nas diferentes 
instâncias Nacionais, no âmbito das políticas económica e social, e 
pronunciar-se sobre a utilização dos fundos comunitários, 
estruturais e específicos; ----------------------------------------- 
h) Apreciar regularmente a evolução da situação económica e social 
do Município; ------------------------------------------------------ 
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i) Fornecer informações e indicadores que sejam relevantes para o 
desenvolvimento económico e social do concelho, ao Município e às 
entidades da sociedade civil; -------------------------------------- 
j) Aprovar o seu regulamento interno. ---------------------------- 
Artigo 4º ---------------------------------------------------------- 
(Direito à Informação)---------------------------------------------- 
Qualquer membro do CMDES, pode requerer à Autarquia ou a quaisquer 
entidades públicas dependentes dela, os elementos de informação que 
considere necessários para a prossecução das suas tarefas. --------- 
Artigo 5º ---------------------------------------------------------- 
(Dever de Informação) ---------------------------------------------- 
1. A Autarquia manterá o CMDES informado acerca do desenvolvimento 
das políticas, estratégias, projetos e programas municipais 
relevantes em matéria de desenvolvimento sustentável. -------------- 
2. A Autarquia deve consultar o CMDES, sempre que as 
circunstâncias o permitam, relativamente às matérias referidas no 
número anterior. --------------------------------------------------- 
3. A Autarquia deve ponderar sobre as propostas do CMDES e, sempre 
que possível, justificar as suas opções quando não forem 
coincidentes. ------------------------------------------------------ 
Artigo 6º ---------------------------------------------------------- 
(Composição) ------------------------------------------------------- 
1. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Económico e Social tem 
a seguinte composição: ---------------------------------------------  
a) O Presidente da Câmara Municipal, que preside ao Conselho; ---- 
b) O Vice-Presidente da Câmara Municipal, que substitui o 
presidente na sua ausência; ---------------------------------------- 
c) Cinco representantes das organizações empresariais – 
Agricultura, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo, a designar 
pelas organizações representativas de cada sector; ----------------- 
d) Sete representantes das ordens profissionais, a designar pelas 
respetivas ordens – Advogados, Engenheiros, Arquitetos, Médicos, 
Enfermeiros, Economistas e Técnicos Oficiais de Contas; ------------ 
e) Dois representantes do sector educação a designar pelo Conselho 
Municipal de Educação; --------------------------------------------- 
f) Dois representantes das IPSS a designar pelo Conselho Municipal 
de Ação Social; ----------------------------------------------------  
g) Um representante das associações juvenis a designar pelo 
Conselho Municipal de Juventude; ----------------------------------- 
h) Um representante das associações de defesa do ambiente a 
designar pelo Conselho Cinegético e de Conservação da Fauna;  ------ 
i) Um representante do Conselho Municipal de Segurança;----------- 
j) Um representante das organizações representativas das pessoas 
com deficiência, a designar pelas associações respetivas; ---------- 
k) O Arcipreste de Chaves. --------------------------------------- 
2. Os representantes terão obrigatoriamente de ter residência no 
Concelho de Chaves.------------------------------------------------- 
3. A designação deve ter em conta a relevância dos interesses 
representados, não podendo a mesma organização exercer a 
representação em mais de uma categoria.  --------------------------- 
4. O mandato dos membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Económico e Social corresponde ao período do mandato autárquico e 
cessa com a tomada de posse dos novos membros. --------------------- 
Artigo 7º----------------------------------------------------------- 
 (Designação e renovação dos membros)------------------------------- 
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1. A composição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Económico 
e Social é estável, ocorrendo, eventualmente, renovações parciais 
dos seus membros. -------------------------------------------------- 
2. O Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Económico 
e Social pode ainda, por sua livre iniciativa, convidar instituições 
e indivíduos a participarem em reuniões do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Económico e Social enquanto observadores.----------- 
Artigo 8º----------------------------------------------------------- 
 (Perda de mandato e substituição)---------------------------------- 
1. Perdem o mandato os membros que: ------------------------------ 
a) Deixem de ser reconhecidos como tais pelas entidades que 
representam, devendo estas dar conhecimento do facto, por escrito, 
ao presidente do Conselho; ----------------------------------------- 
b) Sejam representantes de entidades que deixem de ser 
participantes no Conselho Económico e Social; ---------------------- 
c) Não cumpram os requisitos de participação previstos no 
regimento. --------------------------------------------------------- 
2. Tendo conhecimento de qualquer renúncia ou perda de mandato 
pelos motivos referidos nas alíneas a) e c) do número anterior, o 
presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Económico e 
Social solicita à entidade de que esse membro faz parte que, no 
prazo de 30 dias, proceda à sua substituição. ---------------------- 
Artigo 9º ---------------------------------------------------------- 
(Deveres)----------------------------------------------------------- 
1. Nas suas intervenções, os membros do CMDES terão em 
consideração, acima de tudo, os interesses do Município de Chaves, 
sem prejuízo de valorizarem uma determinada perspetiva particular. 
2. Os membros do CMDES devem ainda: ------------------------------ 
a. Respeitar os outros membros, colaborando com eles no sentido de 
se encontrarem pontos de convergência e consensos;------------------ 
b. Cumprir as tarefas de que foram incumbidos e que aceitaram.---- 
Artigo 10º --------------------------------------------------------- 
(Direitos)---------------------------------------------------------- 
1. Os membros do CMDES têm o direito de emitir a sua posição sobre 
os temas em debate no CMDES bem como de efetuar todo o tipo de 
sugestões que considerem pertinentes.------------------------------- 
2. Nenhum membro do CMDES pode ser excluído antes de terminado o 
mandato exceto se assim o desejar.--------------------------------- 
3. Os membros do CMDES têm o direito de ser informados sobre todas 
as matérias relativas à atividade do CMDES.------------------------ 
4. A participação de qualquer membro do CMDES não prejudica em 
caso algum a atividade que, isoladamente ou no âmbito de outras 
iniciativas, possa desenvolver.------------------------------------- 
Artigo 11º---------------------------------------------------------- 
 (Competências Próprias do Presidente do Conselho)------------------ 
1 - São competências próprias do Presidente do Conselho:------------ 
a. Representar o CMDES; ------------------------------------------ 
b. Dirigir e coordenar os trabalhos, estimulando a participação 
dos seus membros de uma forma coordenada; -------------------------- 
c. Criar as condições para a geração de consensos em torno dos 
temas em debate; --------------------------------------------------- 
d. Assegurar que o CMDES tome decisões sempre que necessário, 
mesmo que com recurso a uma votação, de forma a evitar o 
prolongamento excessivo das discussões; ---------------------------- 
e.  Manter um registo de presenças nas reuniões;------------------ 
f. Convidar pessoas ou instituições para participarem enquanto 
observadores; ------------------------------------------------------ 
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g. Marcar e convocar as reuniões;--------------------------------- 
h. Definir a ordem do dia; --------------------------------------- 
i. Dar publicidade às decisões do CMDES;-------------------------- 
j. Redigir as atas. ---------------------------------------------- 
2. O Presidente do Conselho manterá o CMDES informado de todas as 
atividades de representação e da correspondência recebida, bem como 
de toda a informação útil------------------------------------------- 
Artigo 12º---------------------------------------------------------- 
 (Secretário)------------------------------------------------------- 
1. No exercício das suas competências próprias, o Presidente do 
Conselho é coadjuvado por um funcionário pertencente à Autarquia que 
desempenhará as funções de secretário. -----------------------------  
2. O secretário designado prestará o apoio que lhe for solicitado, 
designadamente em matérias administrativas previstas neste 
regulamento. ------------------------------------------------------ 
3. O secretário também poderá administrar e receber toda a 
correspondência do CMDES e responsabilizar-se pela redação das 
respetivas atas. --------------------------------------------------- 
Artigo 13º --------------------------------------------------------- 
 (Plenário) -------------------------------------------------------- 
1. O plenário é constituído por todos os membros do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Económico e Social referidos no n.º 1 
do artigo 5°. ------------------------------------------------------ 
2. O CMDES reúne ordinariamente quatro vezes por ano e 
extraordinariamente por iniciativa do respetivo Presidente do 
Conselho ou de 1/3 dos seus membros. -------------------------------  
3. Compete ao Presidente do Conselho a convocação de todas as 
reuniões. A convocatória é entregue a cada um dos membros do CMDES, 
dela constando o dia, hora e local da reunião e a respetiva ordem do 
dia. --------------------------------------------------------------- 
4. A marcação de cada uma das reuniões ordinárias é realizada no 
final da reunião ordinária. ---------------------------------------- 
5. A convocatória é enviada em carta simples, com a antecedência 
mínima de 15 dias. ------------------------------------------------- 
6. A convocação de uma reunião extraordinária processa-se de forma 
análoga à descrita no número anterior, sendo o prazo de convocação 
reduzido para 5 dias. ---------------------------------------------- 
Artigo 14º --------------------------------------------------------- 
(Ordem do dia) ----------------------------------------------------- 
1. A definição da Ordem do Dia é  responsabilidade do Presidente 
do Conselho. ------------------------------------------------------- 
2. A Ordem do Dia é enviada aos membros do CMDES, juntamente com a 
convocatória. ------------------------------------------------------ 
3. A Ordem do Dia é constituída por propostas do Executivo 
Municipal e por propostas dos membros do CMDES. -------------------- 
4. A inclusão de novos pontos na Ordem do Dia, por proposta de 
pelo menos três membros, deve ser submetida a votação. ------------- 
Artigo 15º --------------------------------------------------------- 
(Decisões) --------------------------------------------------------- 
1. No exercício das suas funções, o CMDES pode emitir decisões com 
carácter interno, de recomendação ou de parecer, designadamente na 
sequência de uma solicitação do Executivo Municipal. --------------- 
2. O CMDES designará os relatores das propostas de decisão e os 
prazos para a sua elaboração. -------------------------------------- 
3. O CMDES delibera por maioria simples. ------------------------- 
Artigo 16º --------------------------------------------------------- 
(Publicidade das decisões) ----------------------------------------- 
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1. Todas as decisões são enviadas pelo Presidente do Conselho ao 
Executivo Municipal e ao Presidente da Assembleia Municipal. ------- 
2. A Autarquia publicitará todas as decisões do CMDES na sua 
página oficial na internet. ---------------------------------------- 
3. O Presidente do Conselho pode remeter as decisões às entidades 
ou indivíduos que entender, designadamente aos serviços 
desconcentrados da administração do Estado que tutelem as temáticas 
em causa. ---------------------------------------------------------- 
Artigo 17º --------------------------------------------------------- 
(Atas) ------------------------------------------------------------- 
1. De cada reunião será lavrada uma ata contendo um resumo do que 
nela tiver ocorrido e indicando, designadamente, a data e o local da 
reunião, os membros presentes, os assuntos apreciados, as opiniões e 
os consensos alcançados, as decisões tomadas e, se for caso disso, o 
resultado das votações. -------------------------------------------- 
2. A ata será remetida atempadamente aos membros do CMDES. ------- 
3. A votação da ata decorrerá no início da reunião seguinte àquela 
que diz respeito. -------------------------------------------------- 
4. Os membros do CMDES farão juntar à ata, se assim o entenderem, 
as suas declarações de voto e as razões que o justifiquem. --------- 
Artigo 18º --------------------------------------------------------- 
(Relatório de Seguimento) ------------------------------------------ 
O Executivo Municipal deverá apresentar um relatório semestral sobre 
o seguimento dado aos pareceres aprovados pelo CMDES. -------------- 
Artigo 19º --------------------------------------------------------- 
(Revisão do Regulamento) ------------------------------------------- 
O presente Regulamento poderá ser revisto por iniciativa do CMDES ou 
da Autarquia, no máximo de uma vez por ano, carecendo a sua 
aprovação do voto favorável de 2/3 dos membros. -------------------- 
Artigo 20º --------------------------------------------------------- 
(Interpretação do Regulamento) ------------------------------------- 
Compete ao Presidente do Conselho a interpretação deste Regulamento. 
Nos casos que se considerem omissos, este submete ao CMDES uma 
proposta de decisão, valendo as novas disposições até à revisão 
seguinte do Regulamento. ------------------------------------------- 
Artigo 21º --------------------------------------------------------- 
(Entrada em Vigor) ------------------------------------------------- 
O presente regulamento entre em vigor no dia útil imediatamente a 
seguir à sua aprovação pelo respetivo órgão consultivo, devendo o 
mesmo ser, ulteriormente, publicitado na página oficial da internet 
da autarquia. ------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
a proposta supra. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. 
Notifique-se. ----------------------------------------------------- 
 
 
3. FREGUESIAS 
 
 
3.1. PROTOCOLO DE INVESTIMENTO DA FREGUESIA DE ANELHE- CONSTRUÇÃO DE 
MURO DE VEDAÇÃO. ANO 2012. INFORMAÇÃO Nº3/GATF/2012 ---------------- 
Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
I - JUSTIFICAÇÃO: -------------------------------------------------- 
Considerando que ao abrigo do disposto na credencial legal estatuída 
com a publicação da Lei 159/99, de 14 de Setembro, da Lei 169/99 de 
18 de Setembro, com a redação que lhe foi dada pela Lei 5-A/ 2002, 
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de 11 de Janeiro, veio a Assembleia Municipal em sua sessão 
Ordinária do passado dia 30 de Dezembro de 2009, sob proposta do 
Executivo Camarário, a aprovar um documento formalizador da 
delegação de competências originariamente atribuídas ao Município, a 
favor das freguesias do Concelho; ---------------------------------- 
Considerando que a Junta de Freguesia de Anelhe, necessita de 
proceder à construção de um “Muro de Vedação” na povoação de Anelhe, 
cujo valor das obras importa em 1.200,00€; ------------------------- 
II - DA PROPOSTA: -------------------------------------------------- 
Neste contexto, de forma concreta e individualizada, propõe-se a 
execução de um protocolo de transferência de capital com a Freguesia 
de Anelhe, para a obra de construção de “Muro de Vedação”, no valor 
de 1.200,00€ (mi e duzentos euros) com cobertura orçamental através 
da rubrica 08.05.01.02.01 ------------------------------------------ 
À consideração superior -------------------------------------------- 
Chaves, 30 de Janeiro de 2012 -------------------------------------- 
A Funcionária ------------------------------------------------------ 
Em anexo: ---------------------------------------------------------- 
Protocolo de Execução ----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 
I – JUSTIFICAÇÃO --------------------------------------------------- 
EXECUÇÃO DO PROTOCOLO – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------ 
1 – Ao abrigo do disposto na credencial legal estatuída com a 
publicação da Lei 159/99, de 14 de Setembro, da Lei 169/99 de 18 de 
Setembro, com a redação que lhe foi dada pela Lei 5-A/ 2002, de 11 
de Janeiro, veio a Assembleia Municipal em sua sessão Ordinária do 
passado dia 28 de Dezembro de 2005, sob proposta do Executivo 
Camarário, a aprovar um documento formalizador da delegação de 
competências originariamente atribuídas ao Município, a favor das 
freguesias do Concelho. -------------------------------------------- 
2 – Considerando que a materialização de delegação de competências 
relativa à execução de obras públicas, particularmente no que 
concerne às obras de construção e reparação extraordinária de infra-
estruturas e/ou equipamentos públicos, será formalizada através de 
celebração casuística de protocolo, contendo os direitos e 
obrigações das partes outorgantes. --------------------------------- 
3 – No entanto, por razões de segurança e certezas jurídicas, 
conferindo também maior clareza e transparência a tal procedimento, 
julgou-se oportuno titular tal comparticipação financeira, através 
da celebração de um PROTOCOLO DE EXECUÇÃO, na sequência daquele que 
foi oportunamente aprovado, quer pelos órgãos próprios do Município, 
quer pelos órgãos próprios da freguesia, fazendo-se agora uma 
referência expressa do valor da comparticipação financeira atribuída 
e do fim específico a que se destina, designadamente o da execução 
de determinadas obras públicas. ------------------------------------ 
4 – Neste contexto, de forma concreta e individualizada, no 
cumprimento, aliás, do disposto sobre esta matéria na referida 
disposição do aludido protocolo, foram previstos nos instrumentos de 
gestão financeira a vigorar no presente ano económico e para cada 
uma das freguesias, os montantes financeiros a transferir do 
orçamento municipal e destinados a tal finalidade. ----------------- 
Assim, ------------------------------------------------------------- 
II – PROTOCOLO DE EXECUÇÃO ----------------------------------------- 
ENTRE: ------------------------------------------------------------- 
1. Outorgante: Município de Chaves, com número de cartão equiparado 
a Pessoa Coletiva nº. 501 205 551, neste ato legalmente representado 
pelo Presidente da Câmara, Dr. João Gonçalves Martins Batista, e --- 
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2. Outorgante: Freguesia de Anelhe, pessoa coletiva nº. 506 866 939, 
neste ao legalmente representada pelo Presidente da respetiva Junta 
de Freguesia, Senhor Carlos Gonçalves Esteves. ------------------- 
É celebrado, ao abrigo do disposto na lei 159/99, de 14 de Setembro, 
Lei 169/99, de 18 de Setembro e ulteriores alterações, dando 
execução às decisões administrativas tomadas, sobre esta matéria, 
pelos respetivos Órgãos representativos, o presente protocolo de 
execução, o qual se irá reger nos termos e de acordo com as 
seguintes cláusulas: ----------------------------------------------- 
1a. - O Município de Chaves, no cumprimento do protocolo de 
delegação de competências devidamente aprovado pelos Órgãos 
representativos das partes signatárias, delega na Freguesia de 
Anelhe, a execução das seguintes obras: ---------------------------- 
a) Construção de Muro de Vedação, pelo valor de 1.200,00€; ------- 
2ª. - As referidas obras têm dotação orçamental na rubrica 
08.05.01.02.01; ---------------------------------------------------- 
3ª. – A freguesia de Anelhe no cumprimento do Protocolo de Delegação 
de Competências devidamente aprovado pelos seus Órgãos 
representativos, aceita a presente delegação de competências 
consubstanciada na execução das obras antes mencionadas. ----------- 
4a. – Para o efeito, a segunda outorgante, freguesia de Anelhe, 
obriga-se a incluir as referidas obras nos seus instrumentos de 
gestão financeira – plano de atividades e orçamento a vigorar para o 
correspondente ano económico; -------------------------------------- 
5a. – A empreitada objeto da presente delegação, deverá estar 
concluída no prazo máximo de _____ dias, a contar da data da 
celebração do presente protocolo, obrigando-se a segunda outorgante 
ao integral cumprimento do citado prazo; --------------------------- 
6a. – A transferência do montante financeiro indicado no artigo 2, 
no valor global de -1.200,00€ (mil e duzentos euros), será efetuada 
em função dos encargos assumidos e vencidos, mediante a prévia 
apresentação dos respetivos documentos comprovativos da execução do 
trabalho. ---------------------------------------------------------- 
7a. – O Município de Chaves, obriga-se a prestar todo o apoio no 
acompanhamento técnico da execução da empreitada/ obra pública, 
disponibilizando-se ainda a garantir a atividade tendente à sua 
adequada fiscalização; --------------------------------------------- 
8a. – Em tudo o que for omisso no presente protocolo, aplicar-se-ão 
as regras previstas, sobre esta matéria, na matriz “Protocolo de 
Delegação de Competências” devidamente aprovado pelos Órgãos 
representativos das partes signatárias. ---------------------------- 
Chaves,       de                de  2012 --------------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal ----------------------------------- 
(Dr. João Batista) ------------------------------------------------- 
O Presidente da Junta de Freguesia --------------------------------- 
(Carlos Gonçalves Esteves) ----------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. JOÃO BATISTA DE 
2012.01.30. -------------------------------------------------------- 
À reunião de câmara. ----------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
a proposta supra. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. 
Notifique-se. ----------------------------------------------------- 
 
 
3.2. PROTOCOLO DE INVESTIMENTO COM A FREGUESIA DE CURALHA. 
REQUALIFICAÇÃO DO CAMINHO AGRÍCOLA VALECERDEIRA. ANO 2012. 
INFORMAÇÃO Nº4/GATF/2012 ------------------------------------------- 
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Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
I - JUSTIFICAÇÃO: -------------------------------------------------- 
Considerando que ao abrigo do disposto na credencial legal estatuída 
com a publicação da Lei 159/99, de 14 de Setembro, da Lei 169/99 de 
18 de Setembro, com a redação que lhe foi dada pela Lei 5-A/ 2002, 
de 11 de Janeiro, veio a Assembleia Municipal em sua sessão 
Ordinária do dia 30 de Dezembro de 2009, sob proposta do Executivo 
Camarário, a aprovar um documento formalizador da delegação de 
competências originariamente atribuídas ao Município, a favor das 
freguesias do Concelho; -------------------------------------------- 
Considerando que a Freguesia de Curalha, está a prócer à 
“Requalificação do Caminho Agrícola de Valecerdeira” que liga a 
freguesia de Curalha com a freguesia de Valdanta; ------------------ 
Considerando que o valor dessas obras importa, na parte a 
comparticipar pela Câmara Municipal, no valor de 32.600,00€ (trinta 
e dois mil e seiscentos euros), com IVA incluído à taxa legal em 
vigor; -------------------------------------------------------------  
II DA PROPOSTA ----------------------------------------------------- 
 Neste contexto, de forma concreta e individualizada, propõe-se a 
execução de um protocolo de transferência de capital com a Freguesia 
de Curalha, para a obra especificada “Requalificação do Caminho 
Agrícola de Valecerdeira” pelo valor de 32.600,00€ (trinta e dois 
mil e seiscentos euros), com cobertura orçamental através da rubrica 
08.05.01.02.01. ---------------------------------------------------- 
À consideração superior -------------------------------------------- 
Chaves, 30 de Janeiro de 2012 -------------------------------------- 
A Funcionária ------------------------------------------------------ 
Em anexo: Minuta do Protocolo de Execução. -------------------------
-------------------------------------------------------------------- 
I – JUSTIFICAÇÃO --------------------------------------------------- 
EXECUÇÃO DO PROTOCOLO – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------ 
1 – Ao abrigo do disposto na credencial legal estatuída com a 
publicação da Lei 159/99, de 14 de Setembro, da Lei 169/99 de 18 de 
Setembro, com a redação que lhe foi dada pela Lei 5-A/ 2002, de 11 
de Janeiro, veio a Assembleia Municipal em sua sessão Ordinária do 
dia 30 de Dezembro de 2009, sob proposta do Executivo Camarário, a 
aprovar um documento formalizador da delegação de competências 
originariamente atribuídas ao Município, a favor das freguesias do 
Concelho. ---------------------------------------------------------- 
2 – Considerando que a materialização de delegação de competências 
relativa à execução de obras públicas, particularmente no que 
concerne às obras de construção e reparação extraordinária de infra 
estruturas e/ou equipamentos públicos, será formalizada através de 
celebração casuística de protocolo, contendo os direitos e 
obrigações das partes outorgantes. --------------------------------- 
3 – No entanto, por razões de segurança e certezas jurídicas, 
conferindo também maior clareza e transparência a tal procedimento, 
julgou-se oportuno titular tal comparticipação financeira, através 
da celebração de um PROTOCOLO DE EXECUÇÃO, na sequência daquele que 
foi oportunamente aprovado, quer pelos órgãos próprios do Município, 
quer pelos órgãos próprios da freguesia, fazendo-se agora uma 
referência expressa do valor da comparticipação financeira atribuída 
e do fim específico a que se destina, designadamente o da execução 
de determinadas obras públicas. ------------------------------------ 
4 – Neste contexto, de forma concreta e individualizada, no 
cumprimento, aliás, do disposto sobre esta matéria na referida 
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disposição do aludido protocolo, foram previstos nos instrumentos de 
gestão financeira a vigorar no presente ano económico e para cada 
uma das freguesias, os montantes financeiros a transferir do 
orçamento municipal e destinados a tal finalidade. ----------------- 
Assim, ------------------------------------------------------------- 
II – PROTOCOLO DE EXECUÇÃO ----------------------------------------- 
ENTRE -------------------------------------------------------------- 
1. Outorgante: Município de Chaves, com número de cartão equiparado 
a Pessoa Coletiva nº. 501 205 551, neste ato legalmente representado 
pelo Presidente da Câmara, Dr. João Gonçalves Martins Batista, e --- 
2. Outorgante: Freguesia de Curalha pessoa coletiva número 506 882 
780, neste ato legalmente representada pelo Presidente da respetiva 
Junta de Freguesia, Senhor Domingos de Moura Alves. ---------------- 
É celebrado, ao abrigo do disposto na lei 159/99, de 14 de Setembro, 
Lei 169/99, de 18 de Setembro e ulteriores alterações, dando 
execução às decisões administrativas tomadas, sobre esta matéria, 
pelos respetivos Órgãos representativos, o presente protocolo de 
execução, o qual se irá reger nos termos e de acordo com as 
seguintes cláusulas: ----------------------------------------------- 
1a. - O Município de Chaves, no cumprimento do protocolo de 
delegação de competências devidamente aprovado pelos Órgãos 
representativos das partes signatárias, delega na Freguesia de 
Curalha, a execução das seguintes obras: --------------------------- 
a) Requalificação do Caminho Agrícola Valecerdeira, pelo valor de 
32.600,00€. -------------------------------------------------------- 
2a. – As referidas obras têm dotação orçamental na rubrica 
08.05.01.02.01; ---------------------------------------------------- 
3ª. – A freguesia de Curalha no cumprimento do Protocolo de 
Delegação de Competências devidamente aprovado pelos seus Órgãos 
representativos, aceita a presente delegação, consubstanciada na 
execução das obras antes mencionadas. ------------------------------ 
4a. – Para o efeito, a segunda outorgante, freguesia de Curalha 
obriga-se a incluir as referidas obras nos seus instrumentos de 
gestão financeira – plano de atividades e orçamento a vigorar para o 
correspondente ano económico. ------------------------------------ 
5a. – A transferência do montante financeiro indicado no artigo 2, 
no valor global de – 32.600,00 €, (trinta e dois mil e seiscentos 
euros) será efetuada em função dos encargos assumidos e vencidos, 
mediante a prévia apresentação dos respetivos documentos 
comprovativos da execução do trabalho. ----------------------------- 
7a. – O Município de Chaves, obriga-se a prestar todo o apoio no 
acompanhamento técnico da execução da empreitada/ obra pública, 
disponibilizando-se ainda a garantir a atividade tendente à sua 
adequada fiscalização. --------------------------------------------- 
8a. – Em tudo o que for omisso no presente protocolo, aplicar-se-ão 
as regras previstas, sobre esta matéria, na matriz “Protocolo de 
Delegação de Competências” devidamente aprovado pelos Órgãos 
representativos das partes signatárias. ---------------------------- 
Chaves,       de           de 2012 ---------------------------------            
O Presidente da Câmara Municipal ----------------------------------- 
(Dr. João Batista) ------------------------------------------------- 
O Presidente da Junta de Freguesia --------------------------------- 
(Domingos de Moura Alves) ------------------------------------------ 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. JOÃO BATISTA DE 
2012.01.30. -------------------------------------------------------- 
À reunião de câmara. ----------------------------------------------- 



                                                                F. 82 

                                                                  _____________________ 

 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
a proposta supra. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. 
Notifique-se. ----------------------------------------------------- 
 
 
3.3. PROTOCOLO DE INVESTIMENTO COM A FREGUESIA DE VILELA DO TÂMEGA – 
CONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO. ANO DE 2012. INFORMAÇÃO Nº5/GATF/2012 
Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
Considerando que ao abrigo do disposto na credencial legal estatuída 
com a publicação da Lei 159/99, de 14 de Setembro, da Lei 169/99 de 
18 de Setembro, com a redação que lhe foi dada pela Lei 5-A/ 2002, 
de 11 de Janeiro, veio a Assembleia Municipal em sua sessão 
Ordinária do dia 30 de Dezembro de 2009, sob proposta do Executivo 
Camarário, a aprovar um documento formalizador da delegação de 
competências originariamente atribuídas ao Município, a favor das 
freguesias do Concelho; -------------------------------------------- 
Considerando que a Junta de Freguesia de Vilela do Tâmega, procedeu 
à construção de um “Muro de Vedação na Freguesia”; ----------------- 
Considerando que o valor dessas obras importou em 7.500,00€. ------- 
II - DA PROPOSTA --------------------------------------------------- 
Neste contexto, de forma concreta e individualizada, propõe-se a 
execução de um protocolo de transferência de capital com a Freguesia 
de Vilela do Tâmega, para a obra de construção de um “Muro de 
Vedação na Freguesia” no valor de 7.500,00€, (sete mil e quinhentos 
euros), com cobertura orçamental através da rubrica 08.05.01.02.01.- 
À Consideração Superior -------------------------------------------- 
Câmara Municipal de Chaves, 30 de Janeiro de 2012 ------------------ 
A Funcionária ------------------------------------------------------ 
Em anexo: ---------------------------------------------------------- 
O protocolo de execução. ------------------------------------------- 
I – JUSTIFICAÇÃO --------------------------------------------------- 
EXECUÇÃO DO PROTOCOLO – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------ 
1 – Ao abrigo do disposto na credencial legal estatuída com a 
publicação da Lei 159/99, de 14 de Setembro, da Lei 169/99 de 18 de 
Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei 5-A/ 2002, de 11 
de Janeiro, veio a Assembleia Municipal em sua sessão Ordinária do 
passado dia 30 de Dezembro de 2009, sob proposta do Executivo 
Camarário, a aprovar um documento formalizador da delegação de 
competências originariamente atribuídas ao Município, a favor das 
freguesias do Concelho. -------------------------------------------- 
2 – Considerando que a materialização de delegação de competências 
relativa à execução de obras públicas, particularmente no que 
concerne às obras de construção e reparação extraordinária de infra 
estruturas e/ou equipamentos públicos, será formalizada através de 
celebração casuística de protocolo, contendo os direitos e 
obrigações das partes outorgantes. --------------------------------- 
3 – No entanto, por razões de segurança e certezas jurídicas, 
conferindo também maior clareza e transparência a tal procedimento, 
julgou-se oportuno titular tal comparticipação financeira, através 
da celebração de um PROTOCOLO DE EXECUÇÃO, na sequência daquele que 
foi oportunamente aprovado, quer pelos órgãos próprios do Município, 
quer pelos órgãos próprios da freguesia, fazendo-se agora uma 
referência expressa do valor da comparticipação financeira atribuída 
e do fim específico a que se destina, designadamente o da execução 
de determinadas obras públicas. ------------------------------------ 
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4 – Neste contexto, de forma concreta e individualizada, no 
cumprimento, aliás, do disposto sobre esta matéria na referida 
disposição do aludido protocolo, foram previstos nos instrumentos de 
gestão financeira a vigorar no presente ano económico e para cada 
uma das freguesias, os montantes financeiros a transferir do 
orçamento municipal e destinados a tal finalidade ------------------ 
Assim, ------------------------------------------------------------- 
II – PROTOCOLO DE EXECUÇÃO ----------------------------------------- 
ENTRE: ------------------------------------------------------------- 
1. Outorgante: Município de Chaves, com número de cartão equiparado 
a Pessoa Coletiva nº. 501 205 551, neste ato legalmente representado 
pelo Presidente da Câmara, Dr. João Gonçalves Martins Batista, e --- 
2. Outorgante: Freguesia de Vilela do Tâmega, pessoa coletiva 506 
859 711, neste ato legalmente representada pelo Presidente da 
respetiva Junta de Freguesia, Senhor Paulo Alexandre Gomes da Cunha. 
É celebrado, ao abrigo do disposto na lei 159/99, de 14 de Setembro, 
Lei 169/99, de 18 de Setembro e ulteriores alterações, dando 
execução às decisões administrativas tomadas, sobre esta matéria, 
pelos respetivos Órgãos representativos, o presente protocolo de 
execução, o qual se irá reger nos termos e de acordo com as 
seguintes cláusulas: ----------------------------------------------- 
1a. - O Município de Chaves, no cumprimento do protocolo de 
delegação de competências devidamente aprovado pelos Órgãos 
representativos das partes signatárias, delega na Freguesia de 
Vilela do Tâmega, a execução das seguintes obras: ------------------ 
a) Construção de Muro de vedação, pelo valor de 7.500,00 € ------- 
2a. – As referidas obras têm dotação orçamental na rubrica 
08.05.01.02.01; ---------------------------------------------------- 
3ª. – A freguesia de Vilela do Tâmega, no cumprimento do Protocolo 
de Delegação de Competências devidamente aprovado pelos seus Órgãos 
representativos, aceita a presente delegação, consubstanciada na 
execução das obras antes mencionadas. ------------------------------ 
4a. – Para o efeito, a segunda outorgante, freguesia de Vilela do 
Tâmega, obriga-se a incluir as referidas obras nos seus instrumentos 
de gestão financeira – plano de atividades e orçamento a vigorar 
para o correspondente ano económico. ------------------------------- 
5a. – A empreitada objeto da presente delegação, deverá estar 
concluída no prazo máximo de _____ dias, a contar da data da 
celebração do presente protocolo, obrigando-se a segunda outorgante 
ao integral cumprimento do citado prazo. --------------------------- 
6a. – A transferência do montante financeiro indicado no artigo 2, 
no valor global de -7.500,00 € (sete mil e quinhentos euros), será 
efetuada em função dos encargos assumidos e vencidos com a execução 
da referida empreitada/ obra pública, mediante a prévia apresentação 
dos respetivos autos de medição de trabalhos. ---------------------- 
7a. – O Município de Chaves, obriga-se a prestar todo o apoio no 
acompanhamento técnico da execução da empreitada/ obra pública, 
disponibilizando-se ainda a garantir a atividade tendente à sua 
adequada fiscalização. --------------------------------------------- 
8a. – Em tudo o que for omisso no presente protocolo, aplicar-se-ão 
as regras previstas, sobre esta matéria, na matriz “Protocolo de 
Delegação de Competências” devidamente aprovado pelos Órgãos 
representativos das partes signatárias. ---------------------------- 
Chaves,     de                 de 2010  ---------------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal ----------------------------------- 
(Dr. João Batista) ------------------------------------------------- 
O Presidente da Junta de Freguesia --------------------------------- 
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(Paulo Alexandre Gomes da Cunha) ----------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. JOÃO BATISTA DE 
2012.01.30. -------------------------------------------------------- 
À reunião de câmara. ----------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
a proposta supra. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. 
Notifique-se. ----------------------------------------------------- 
 
 
3.4. PROTOCOLO DE INVESTIMENTO COM A FREGUESIA DE FAIÕES. CONSTRUÇÃO 
DE CASAS DE BANHO NA IGREJA PAROQUIAL. INFORMAÇÃO Nº6/GATF/2012 ---- 
Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
I – JUSTIFICAÇÃO --------------------------------------------------- 
EXECUÇÃO DO PROTOCOLO – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------ 
1 – Ao abrigo do disposto na credencial legal estatuída com a 
publicação da Lei 159/99, de 14 de Setembro, da Lei 169/99 de 18 de 
Setembro, com a redação que lhe foi dada pela Lei 5-A/ 2002, de 11 
de Janeiro, veio a Assembleia Municipal em sua sessão Ordinária do 
dia 30 de Dezembro de 2009, sob proposta do Executivo Camarário, a 
aprovar um documento formalizador da delegação de competências 
originariamente atribuídas ao Município, a favor das freguesias do 
Concelho. ---------------------------------------------------------- 
2 – Considerando que a materialização de delegação de competências 
relativa à execução de obras públicas, particularmente no que 
concerne às obras de construção e reparação extraordinária de infra 
estruturas e/ou equipamentos públicos, será formalizada através de 
celebração casuística de protocolo, contendo os direitos e 
obrigações das partes outorgantes. --------------------------------- 
3 – No entanto, por razões de segurança e certezas jurídicas, 
conferindo também maior clareza e transparência a tal procedimento, 
julgou-se oportuno titular tal comparticipação financeira, através 
da celebração de um PROTOCOLO DE EXECUÇÃO, na sequência daquele que 
foi oportunamente aprovado, quer pelos órgãos próprios do Município, 
quer pelos órgãos próprios da freguesia, fazendo-se agora uma 
referência expressa do valor da comparticipação financeira atribuída 
e do fim específico a que se destina, designadamente o da execução 
de determinadas obras públicas. ------------------------------------ 
4 – Neste contexto, de forma concreta e individualizada, no 
cumprimento, aliás, do disposto sobre esta matéria na referida 
disposição do aludido protocolo, foram previstos nos instrumentos de 
gestão financeira a vigorar no presente ano económico e para cada 
uma das freguesias, os montantes financeiros a transferir do 
orçamento municipal e destinados a tal finalidade. ----------------- 
Assim, ------------------------------------------------------------- 
II – PROTOCOLO DE EXECUÇÃO ----------------------------------------- 
ENTRE: ------------------------------------------------------------- 
1. Outorgante: Município de Chaves, com número de cartão equiparado 
a Pessoa Coletiva nº. 501 205 551, neste ato legalmente representado 
pelo Presidente da Câmara, Dr. João Gonçalves Martins Batista, e --- 
2. Outorgante: Freguesia de Faiões pessoa coletiva número 506 855 
376, neste ato legalmente representada pelo Presidente da respetiva 
Junta de Freguesia, Senhor Octávio Rodrigues Bastos. --------------- 
É celebrado, ao abrigo do disposto na lei 159/99, de 14 de Setembro, 
Lei 169/99, de 18 de Setembro e ulteriores alterações, dando 
execução às decisões administrativas tomadas, sobre esta matéria, 
pelos respetivos Órgãos representativos, o presente protocolo de 
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execução, o qual se irá reger nos termos e de acordo com as 
seguintes cláusulas: ----------------------------------------------- 
1a. - O Município de Chaves, no cumprimento do protocolo de 
delegação de competências devidamente aprovado pelos Órgãos 
representativos das partes signatárias, delega na Freguesia de 
Faiões, a execução das seguintes obras: ---------------------------- 
b) Construção de Casas de Banho de Apoio à Igreja Paroquial, pelo 
valor de 7.000,00€; ------------------------------------------------ 
2a. – As referidas obras têm dotação orçamental na rubrica 
08.05.01.02.01; ---------------------------------------------------- 
3ª. – A freguesia de Faiões no cumprimento do Protocolo de Delegação 
de Competências devidamente aprovado pelos seus Órgãos 
representativos, aceita a presente delegação, consubstanciada na 
execução das obras antes mencionadas. ------------------------------ 
4a. – Para o efeito, a segunda outorgante, freguesia de Faiões 
obriga-se a incluir as referidas obras nos seus instrumentos de 
gestão financeira – plano de atividades e orçamento a vigorar para o 
correspondente ano económico. ------------------------------------ 
5a. – A empreitada objeto da presente delegação, deverá estar 
concluída no prazo máximo de _____ dias, a contar da data da 
celebração do presente protocolo, obrigando-se a segunda outorgante 
ao integral cumprimento do citado prazo. --------------------------- 
6a. – A transferência do montante financeiro indicado no artigo 2., 
no valor global de – 7.000,00 €, (sete mil euros será efetuada em 
função dos encargos assumidos e vencidos com a execução da referida 
empreitada/ obra pública, mediante a prévia apresentação dos 
respetivos autos de medição de trabalhos. -------------------------- 
7a. – O Município de Chaves, obriga-se a prestar todo o apoio no 
acompanhamento técnico da execução da empreitada/ obra pública, 
disponibilizando-se ainda a garantir a atividade tendente à sua 
adequada fiscalização. --------------------------------------------- 
8a. – Em tudo o que for omisso no presente protocolo, aplicar-se-ão 
as regras previstas, sobre esta matéria, na matriz “Protocolo de 
Delegação de Competências” devidamente aprovado pelos Órgãos 
representativos das partes signatárias. ---------------------------- 
Chaves,      de           de 2012 ----------------------------------            
O Presidente da Câmara Municipal ----------------------------------- 
(Dr. João Batista)  ------------------------------------------------ 
O Presidente da Junta de Freguesia --------------------------------- 
(Octávio Rodrigues Bastos)------------------------------------------ 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. JOÃO BATISTA DE 
2012.01.30. -------------------------------------------------------- 
À reunião de câmara. ----------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
a proposta supra. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. 
Notifique-se. ----------------------------------------------------- 
 
 
3.5. PROTOCOLO DE INVESTIMENTO DA FREGUESIA DE VILELA SECA / 2012 – 
ARRUAMENTOS NA FREGUESIA. INFORMAÇÃO Nº7/GATF/2012 ----------------- 
Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
I - JUSTIFICAÇÃO: -------------------------------------------------- 
Considerando que ao abrigo do disposto na credencial legal estatuída 
com a publicação da Lei 159/99, de 14 de Setembro, da Lei 169/99 de 
18 de Setembro, com a redação que lhe foi dada pela Lei 5-A/ 2002, 
de 11 de Janeiro, veio a Assembleia Municipal em sua sessão 
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Ordinária do dia 30 de Dezembro de 2009, sob proposta do Executivo 
Camarário, a aprovar um documento formalizador da delegação de 
competências originariamente atribuídas ao Município, a favor das 
freguesias do Concelho; -------------------------------------------- 
Considerando que a Junta de Freguesia de Vilela Seca procedeu às 
obras de “Pavimentação de Arruamentos na Freguesia”; --------------- 
Considerando que o valor dessas obras importou em 80.000,00€. ------ 
II - DA PROPOSTA --------------------------------------------------- 
Neste contexto, de forma concreta e individualizada, propõe-se a 
execução de um protocolo de transferência de capital com a Freguesia 
de Vilela Seca, para as obras especificada (Pavimentação de 
Arruamentos na Freguesia), no valor de 80.000,00€, com cobertura 
orçamental através da rubrica 08.05.01.02.01. ---------------------- 
À Consideração Superior -------------------------------------------- 
Câmara Municipal de Chaves, 30 de Janeiro de 2012 ------------------ 
A Funcionária, ----------------------------------------------------- 
Em anexo: ---------------------------------------------------------- 
Protocolo de Execução ---------------------------------------------- 
I – JUSTIFICAÇÃO --------------------------------------------------- 
EXECUÇÃO DO PROTOCOLO – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------ 
1 – Ao abrigo do disposto na credencial legal estatuída com a 
publicação da Lei 159/99, de 14 de Setembro, da Lei 169/99 de 18 de 
Setembro, com a redação que lhe foi dada pela Lei 5-A/ 2002, de 11 
de Janeiro, veio a Assembleia Municipal em sua sessão Ordinária do 
passado dia 30 de dezembro de 2009, sob proposta do Executivo 
Camarário, a aprovar um documento formalizador da delegação de 
competências originariamente atribuídas ao Município, a favor das 
freguesias do Concelho. -------------------------------------------- 
2 – Considerando que a materialização de delegação de competências 
relativa à execução de obras públicas, particularmente no que 
concerne às obras de construção e reparação extraordinária de infra 
estruturas e/ou equipamentos públicos, será formalizada através de 
celebração casuística de protocolo, contendo os direitos e 
obrigações das partes outorgantes. --------------------------------- 
3 – No entanto, por razões de segurança e certezas jurídicas, 
conferindo também maior clareza e transparência a tal procedimento, 
julgou-se oportuno titular tal comparticipação financeira, através 
da celebração de um PROTOCOLO DE EXECUÇÃO, na sequência daquele que 
foi oportunamente aprovado, quer pelos órgãos próprios do Município, 
quer pelos órgãos próprios da freguesia, fazendo-se agora uma 
referência expressa do valor da comparticipação financeira atribuída 
e do fim específico a que se destina, designadamente o da execução 
de determinadas obras públicas. ------------------------------------ 
4 – Neste contexto, de forma concreta e individualizada, no 
cumprimento, aliás, do disposto sobre esta matéria na referida 
disposição do aludido protocolo, foram previstos nos instrumentos de 
gestão financeira a vigorar no presente ano económico e para cada 
uma das freguesias, os montantes financeiros a transferir do 
orçamento municipal e destinados a tal finalidade. ----------------- 
Assim, ------------------------------------------------------------- 
II – PROTOCOLO DE EXECUÇÃO ----------------------------------------- 
ENTRE: ------------------------------------------------------------- 
1. Outorgante: Município de Chaves, com número de cartão equiparado 
a Pessoa Coletiva nº. 501 205 551, neste ato legalmente representado 
pelo Presidente da Câmara, Dr. João Gonçalves Martins Batista, e --- 
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2. Outorgante: Freguesia de Vilela Seca, pessoa coletiva nº. 506 879 
151, neste ato legalmente representada pelo Presidente da respetiva 
Junta de Freguesia, Senhor Jaime Alcântara Martins. ---------------- 
É celebrado, ao abrigo do disposto na lei 159/99, de 14 de Setembro, 
Lei 169/99, de 18 de Setembro e ulteriores alterações, dando 
execução às decisões administrativas tomadas, sobre esta matéria, 
pelos respetivos Órgãos representativos, o presente protocolo de 
execução, o qual se irá reger nos termos e de acordo com as 
seguintes cláusulas: ----------------------------------------------- 
1a. - O Município de Chaves, no cumprimento do protocolo de 
delegação de competências devidamente aprovado pelos Órgãos 
representativos das partes signatárias, delega na Freguesia de 
Vilela Seca, a execução das seguintes obras: ----------------------- 
b) Arruamentos na Freguesia, pelo valor de 80.000,00 € ----------- 
2a. – As referidas obras têm dotação orçamental na rubrica 
08.05.01.02.01; ---------------------------------------------------- 
3ª. – A freguesia de Vilela Seca no cumprimento do Protocolo de 
Delegação de Competências devidamente aprovado pelos seus Órgãos 
representativos, aceita a presente delegação, consubstanciada na 
execução das obras antes mencionadas. ------------------------------ 
4a. – Para o efeito, a segunda outorgante, freguesia de Vilela Seca, 
obriga-se a incluir as referidas obras nos seus instrumentos de 
gestão financeira – plano de atividades e orçamento a vigorar para o 
correspondente ano económico. -------------------------------------- 
5a. – A empreitada objeto da presente delegação, deverá estar 
concluída no prazo máximo de _____ dias, a contar da data da 
celebração do presente protocolo, obrigando-se a segunda outorgante 
ao integral cumprimento do citado prazo. --------------------------- 
6a. – A transferência do montante financeiro indicado no artigo 2, 
no valor global de – 80.000,00 € (oitenta mil euros), será efetuada 
em função dos encargos assumidos e vencidos com a execução da 
referida empreitada/ obra pública, mediante a prévia apresentação 
dos respetivos autos de medição de trabalhos. ---------------------- 
7a. – O Município de Chaves, obriga-se a prestar todo o apoio no 
acompanhamento técnico da execução da empreitada/ obra pública, 
disponibilizando-se ainda a garantir a atividade tendente à sua 
adequada fiscalização. --------------------------------------------- 
8a. – Em tudo o que for omisso no presente protocolo, aplicar-se-ão 
as regras previstas, sobre esta matéria, na matriz “Protocolo de 
Delegação de Competências” devidamente aprovado pelos Órgãos 
representativos das partes signatárias. ---------------------------- 
Chaves,         de                     de 2012 --------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal ----------------------------------- 
(Dr. João Batista) ------------------------------------------------- 
O Presidente da Junta de Freguesia --------------------------------- 
(Jaime Alcântara Martins) ------------------------------------------ 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. JOÃO BATISTA DE 
2012.01.30. -------------------------------------------------------- 
À reunião de câmara. ----------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
a proposta supra. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. 
Notifique-se. ----------------------------------------------------- 
 
 

II 
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
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1. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS EM ESQUENTADOR PARA 
AQUECIMENTO DE ÁGUA INSTALADO EM HABITAÇÃO PRÓPRIA. REQUERENTE: 
ALMIRO JOSÉ GOMES MORAIS. INFORMAÇÃO: 3/DAF/2012 ------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
I – DOS FACTOS ----------------------------------------------------- 
1. Através de requerimento com o registo de entrada nos serviços 
administrativos desta Autarquia Local nº 10692, de 2011/09/16, 
Almiro José Gomes Morais, veio solicitar a assunção de 
responsabilidade, por parte deste Município, com vista ao pagamento 
duma indemnização no valor de €300,00 (trezentos euros) pelos danos 
patrimoniais sofridos na sequência de uma rotura de água na rede que 
abastece o edifício onde reside. ----------------------------------- 
2. Invoca, em defesa do direito reclamado, os argumentos que a 
seguir se transcrevem: --------------------------------------------- 
“Habito no 2.º F do edif: Flórida e, quando cheguei a casa no fim do 
dia tomei conhecimento que não houve água durante a tarde e a prová-
lo tinha então as torneiras a jorrar água barrenta e muita areia à 
mistura. Até aqui, “tudo bem” não fosse o caso de algum tempo depois 
e quando foi necessário utilizar água quente receber vários sopros 
de ar, de tal forma que me sujou tal era a condição que a pouca água 
se encontrava. De seguida, como é normal o esquentador (porque é 
inteligente) acendeu e, porque em vez de água recebeu ar em demasia 
(segundo parecer técnico) incendiou. (…) --------------------------- 
(…) este incidente se ficou a dever ao deficiente procedimento dos 
técnicos que repararam a fuga de água horas antes na R. das Longras 
pois é essencial para além de ter atenção no sentido de evitar que a 
terra entre nas condutas purgar as mesmas assim evitando que os 
contadores somem m3 de água e não de ar bem como provoca situações 
imprevisíveis como a que acabo de relatar.” ------------------------ 
3. O requerente apresentou, ainda, no dia 13/12/2011, orçamento 
elaborado pela empresa Electro Pinto no valor de 300,00 (trezentos 
euros), apurado nos termos que a seguir se transcrevem: ------------ 
“Reparação antieconómica, custo superior ao valor de 1 esquentador 
novo equivalente que custa aproximadamente 300 euros avaria 
provocada por ar nas condutas de água, que provocou avarias graves 
no sistema interno e caldeira que incendiou.” ---------------------- 
4. Neste enfoque, é no âmbito dos factos acima revisitados que 
deverá ser contextualizado o despacho do Vereador responsável pela 
respetiva área de intervenção municipal, Dr. Paulo Alves, datado de 
12/01/2012, no sentido de esclarecer se a pretensão formulada pelo 
ora peticionário poderá ter acolhimento por parte desta Autarquia 
Local. ------------------------------------------------------------- 
5. É, pois, na sequência deste pedido de parecer que se apresentam, 
de seguida, as considerações que reputamos de pertinentes no caso 
individual e concreto em apreciação. ------------------------------- 
II – DO DIREITO ---------------------------------------------------- 
1. O regime jurídico da responsabilidade civil extracontratual das 
Pessoas Coletivas Públicas decorrente da prática de atos ilícitos 
praticados pelo Estado e demais pessoas coletivas, aprovado pela Lei 
n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, subdivide tal responsabilidade em 
três grandes tipos, a saber: --------------------------------------- 
a) Por danos decorrentes do exercício da função administrativa;- 
b) Por danos decorrentes do exercício da função jurisdicional;-- 
c) Por danos decorrentes do exercício da função político – 
legislativa. ------------------------------------------------------- 
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2. Relativamente à responsabilidade civil por danos decorrentes do 
exercício da função administrativa, o nº1, do art. 8º, do 
retrocitado diploma legal, determina em que termos existe essa 
responsabilidade exclusiva do Estado e demais pessoas coletivas 
públicas. ---------------------------------------------------------- 
3. A aludida disposição legal prevê, no seu clausulado, que para que 
se verifique tal responsabilidade é necessário que estejam reunidos 
os seguintes pressupostos, a saber: -------------------------------- 
-  A prática, através de órgão ou agente, de um ato ilícito 
(positivo ou omissivo), no exercício de funções públicas ou por 
causa delas; ------------------------------------------------------- 
-  Imputação do ato a título de dolo ou mera culpa; ---------------- 
-  Que desse ato tenham resultado prejuízos; ----------------------- 
-    Da verificação de um nexo de causalidade entre o ato e o 
prejuízo ou dano. -------------------------------------------------- 
4.      De igual modo dispõe o art. 483º, do Código Civil, que 
“aquele que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito 
de outrem ou qualquer disposição legal destinada a proteger 
interesses alheios fica obrigado a indemnizar o lesado pelos danos 
resultantes da violação “. ----------------------------------------- 
5. Por sua vez, o artigo 9º, do Regime da Responsabilidade Civil 
Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, determina que 
são consideradas ilícitas as ações ou omissões dos titulares dos 
órgãos, funcionários e agentes que violem disposições ou princípios 
constitucionais, legais ou regulamentares ou infrinjam regras de 
ordem técnica ou deveres objetivos de cuidado e de que resulte a 
ofensa de direitos ou interesses legalmente protegidos. ------------ 
6. Relativamente à culpa dos titulares de órgãos, funcionários e 
agentes, o n.º 1, do art. 10º, do retrocitado regime legal, 
determina que a mesma deve ser apreciada pela diligência e aptidão 
que seja razoável exigir, em função das circunstâncias de cada caso, 
de um titular de órgão, funcionário ou agente zeloso e cumpridor. -- 
7. Por último, tal facto, como se viu, deverá, ainda, caracterizar-se 
como ilícito, ou seja, antijurídico ou contrário ao direito. ----- 
8. Nestes termos, a ilicitude, no âmbito da responsabilidade civil, 
pode revestir uma de duas modalidades, a saber: ------------------ 
Ou se traduz na violação de direitos ou interesses de outrem  (lesão 
direta) ou se manifesta na violação de uma norma destinada a 
proteger interesses alheios (lesão indireta); ----------------------
Ora, no caso individual e concreto em apreciação, o peticionário 
afirma que os prejuízos foram provocados na sequência da reparação, 
por parte dos serviços municipais, de uma rotura de água, a qual 
provocou que fosse ar em demasia para o esquentador em causa. ------
Ora, a Autarquia Local, enquanto entidade gestora do sistema 
municipal de abastecimento de água, tem a obrigação de garantir o 
bom funcionamento do mesmo e, consequentemente, proceder às 
reparações necessárias. -------------------------------------------- 
9. Como é evidente, tais reparações devem ser efetuadas em segurança, 
observando as respetivas normas técnicas, por forma a evitar danos 
para terceiros. ---------------------------------------------------- 
10. Contudo, importa, desde já, referir que para que exista 
responsabilidade extracontratual da Câmara Municipal de Chaves, é 
necessário que os danos não se tenham ficado a dever a fatores 
estranhos ao Municipio. -------------------------------------------- 
11. Ora, de acordo com o parecer técnico produzido pelo Chefe de 
Divisão Artur Lopes Baltazar, datado do dia 4 de janeiro de 2011, a  
“situação de arrastamento do ar, não provocaria avaria no 
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esquentador se o mesmo estivesse instalado de acordo com as normas, 
isto é, com uma válvula antirretorno a montante do aparelho, de 
acordo com o estipulado na alínea b) do Artigo 102º do Decreto-
Regulamentar n.º23/95 de 23 de agosto. Com esta válvula 
antirretorno, o esquentador estaria completamente cheio de água, 
pelo que não entraria ar arrastado pela água das condutas”. ------ 
12. A alínea b), do artigo 102º, do Decreto-Regulamentar n.º 23/95, 
de 23 de agosto, determina, expressamente, que é obrigatória a 
instalação de válvulas “de retenção a montante de aparelhos 
produtores-acumuladores de água quente e no início de qualquer rede 
não destinada a fins alimentares e sanitários.” -------------------- 
13. Ou seja, de acordo com o retrocitado parecer, a avaria no 
esquentador teve como causa a deficiente instalação do mesmo, a qual 
não observou o disposto no quadro legal em vigor. ------------------ 
14. Sendo certo que se o esquentador estivesse instalado de acordo 
com as normas em vigor, a avaria do mesmo não teria ocorrido. ------ 
15. Assim, do ponto de vista estritamente jurídico, não  parecem 
estar reunidos, salvo melhor opinião, os pressupostos legalmente 
exigíveis para o apuramento de responsabilidade e civil 
extracontratual da Autarquia. -------------------------------------- 
IV – PROPOSTAS ----------------------------------------------------- 
Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima 
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte 
estratégia procedimental: ------------------------------------------ 
a)   Que o assunto seja agendado para uma próxima reunião ordinária 
da Câmara Municipal, com vista à obtenção da competente decisão 
administrativa, consubstanciada na intenção de indeferir a pretensão 
formulada pelo requerente, não decorrendo qualquer responsabilidade 
da Autarquia justificadora, a título de responsabilidade 
extracontratual, da assunção do pagamento de qualquer indemnização 
pelos danos provocados no esquentador propriedade do ora 
peticionário; ------------------------------------------------------ 
b)   No cumprimento do disposto no art. 100º e ss. do CPA, deverá 
tal sentido de decisão administrativa acima proposta ser sujeita a 
audiência prévia dos interessados, sendo estabelecido o prazo de 10 
dias para permitir ao ora peticionário vir ao procedimento, por 
escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido da decisão 
entretanto exarado; ------------------------------------------------ 
c)   Decorrido o aludido prazo, deverá o interessado ser notificado, 
nos termos do art. 68º do Código do Procedimento Administrativo, da 
decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação;  
d)  Por último, reenvio do processo, agora acompanhado do presente 
parecer, ao Gabinete do Presidente da Câmara, Dr. João Batista. ---- 
É este, de momento, o meu melhor parecer sobre este assunto. ------- 
À consideração superior. ------------------------------------------- 
Chaves, 26 de janeiro de 2012 -------------------------------------- 
O Técnico Superior Jurista,(Dr. Marcos Barroco) -------------------- 
Em anexo: O respetivo processo administrativo. ---------------------  
DESPACHO DA CHEFE DE DIVSISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E EFISCALIZAÇÃO, DRA. 
SANDRA LISBOA DE 2012.01.01 ---------------------------------------- 
Visto. Concordo com a presente informação a qual merece o meu 
inteiro acolhimento. À consideração superior. ---------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.02.01 -------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. --------------------------------------------------------- 
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DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE INTERVENÇÃO 
MUNICIPAL, ARQTO. CASTANHEIRA PENAS, DE 2012.02.01 ----------------- 
Visto. Concordo. À reunião de Câmara para deliberação. ------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o 
teor da mesma. Notifique-se. --------------------------------------- 
 
 
2. ATRIBUIÇÃO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO AO ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL DENOMINADO “HAPPY FAMILY”. INFORMAÇÃO: 5/DAF/2012 -------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
I – Dos Fatos ------------------------------------------------------ 
1. Através de requerimento com registo de entrada na Secção de 
Atendimento desta Autarquia nº 142/12, de 2012-01-03, o requerente, 
“Pedro Wang” veio solicitar, a este Município, a atribuição do 
seguinte horário de funcionamento para o estabelecimento de comércio 
“Happy Family”, destinado à venda de produtos para o lar e todo o 
tipo de vestuário, a saber: ---------------------------------------- 
- De Segunda-Feira a Domingo: -------------------------------------- 
  Abertura: 9 horas; ----------------------------------------------- 
  Encerramento: 22horas. ------------------------------------------- 
2. É, pois, de acordo com o quadro fáctico acima traçado que se 
apresentam, de seguida, as considerações que reputamos de 
pertinentes no caso individual e concreto em apreciação. -----------                                                                                 
II – Direito ------------------------------------------------------- 
1. No dia 15 de Outubro de 2010, foi publicado o Decreto-Lei nº 
111/2010, o qual veio alterar o regime dos horários de funcionamento 
das grandes superfícies comerciais, entendendo-se como tal os 
estabelecimentos com uma área de venda superior a 2000m2. ---------- 
2. Neste sentido, as Câmaras Municipais passaram a decidir sobre os 
horários de funcionamento das grandes superfícies comerciais. ------ 
3.  Acontece, porém, que o estabelecimento denominado “Happy 
Family”, de acordo com os elementos constantes do respetivo 
processo, possui uma área de venda de 1399,56m2. ------------------- 
4. Logo, tal diploma legal não é aplicável – o Decreto-Lei nº 
111/2010, de 15/10 - ao referido estabelecimento comercial. -------- 
5.  Nesta conformidade, e pelas características do estabelecimento 
em causa, o mesmo deve ser classificado como pertencente ao 1º grupo 
do Regulamento de Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos 
Comerciais em vigor neste concelho. -------------------------------- 
6. E, com base em tal enquadramento jurídico-administrativo, o seu 
horário de funcionamento encontra-se regulamentado no nº1, do art. 
3º do referido Regulamento. ---------------------------------------  
7. Ou seja, os estabelecimentos pertencentes ao 1º grupo, podem 
funcionar entre as 8 horas e as 22 horas, de Segunda a Sábado, com 
encerramento obrigatório aos Domingos, feriados e dias santos, 
ressalvando-se as situações aí contempladas. ----------------------- 
8. No entanto, por forma a conseguir um justo equilíbrio entre todos 
os interesses e direitos do comerciantes e dos consumidores, bem 
como o desenvolvimento e progresso sustentado do concelho, veio a 
ser adotada deliberação, pelo órgão executivo camarário, em sua 
reunião realizada no pretérito dia 2000/11/07, traduzida na 
autorização, a título excecional, da abertura dos estabelecimentos 
comerciais integrados no 1º grupo do nosso Regulamento, aos Domingos 
e Feriados, durante os meses de Novembro e Dezembro entre as 6 horas 
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e as 22 horas e nos restantes meses do ano entre as 8 horas e as 13 
horas1. ------------------------------------------------------------- 
9. Assim, no caso sub-júdice, poderá, então, o estabelecimento 
comercial denominado “Happy Family” adotar o seguinte horário de 
funcionamento: ----------------------------------------------------- 
- De Segunda a Sábado entre as 9 horas e as 22 horas; -------------- 
- Domingos e Feriados, durante os meses de Novembro e Dezembro entre 
as 6 horas e as 22 horas e nos restantes meses do ano entre as 9 
horas e as 13 horas. ----------------------------------------------- 
III – Propostas ---------------------------------------------------- 
Em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas, 
tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 
procedimental: ----------------------------------------------------- 
a) Que o assunto seja agendado para uma próxima reunião ordinária 
da Câmara Municipal, com vista à obtenção da competente decisão 
administrativa substantivada na intenção de indeferir a pretensão 
formulada pelo requerente, com base nas razões anteriormente 
expostas, devendo ser adotado o seguinte horário de funcionamento, 
nos termos da alín. a), do nº1, do art. 3º, do Regulamento de 
Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais em vigor 
neste concelho e conforme deliberação2 tomada pelo órgão executivo 
camarário, em sua reunião realizada no dia 2000/11/07, a saber: ---- 
- De Segunda a Sábado: entre as 9 horas e as 22 horas; ------------- 
- Domingos e Feriados: durante os meses de Novembro e Dezembro entre 
as 6 horas e as 22 horas e nos restantes meses do ano entre as 9 
horas e as 13 horas. ----------------------------------------------- 
b) Alcançado tal desiderato, e no cumprimento do disposto no art. 
100º e ss. do CPA, deverá tal sentido de decisão administrativa 
acima proposta ser sujeita a audiência prévia dos interessados, 
sendo estabelecido o prazo de 10 dias para permitir ao ora 
peticionário vir ao procedimento, por escrito, dizer o que se lhe 
oferecer sobre o sentido da decisão entretanto exarado; ------------ 
c) Para o efeito, deverá ser expedida a competente notificação, 
nos termos do disposto, sobre a matéria no Código do Procedimento 
Administrativo, a qual deverá ser acompanhada do texto integral do 
presente parecer e da deliberação que, sobre o assunto, venha a ser 
praticada; --------------------------------------------------------- 
d) Decorrido o aludido prazo, deverá tal sentido de decisão 
tornar-se, agora, definitiva, sendo a interessada notificada, nos 
termos do art. 68º do Código do Procedimento Administrativo; ------- 
e) Por último, reenvio do processo, agora acompanhado do presente 
parecer, ao Gabinete do Presidente da Câmara, Dr. João Batista. ---- 
É este, de momento, o meu melhor parecer sobre este assunto. ------- 
À consideração superior. ------------------------------------------- 
Chaves, 31 de janeiro de 2012. ------------------------------------- 
O Técnico Superior Jurista ----------------------------------------- 
(Dr. Marcos Barroco) ----------------------------------------------- 

                                                           
1 O sublinhado é nosso. --------------------------------------------- 
2 Tal deliberação mantém-se inteiramente válida até que sejam 
alterados os parâmetros plasmados na alín. a), do nº 1, do art. 3º, 
do Regulamento de Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos 
Comerciais do Município de Chaves, de molde a permitir que todos os 
estabelecimentos comerciais pertencentes ao 1º grupo, do referido 
Regulamento Municipal, possam ficar vinculados a um regime de 
abertura e funcionamento aproximado ao definido para as Unidades 
Comerciais de Dimensão Relevante. ---------------------------------- 
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Em anexo: O respetivo processo administrativo. --------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DE DIVSISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E EFISCALIZAÇÃO, DRA. 
SANDRA LISBOA DE 2012.01.01 ---------------------------------------- 
Visto. Concordo com a presente informação a qual merece o meu 
inteiro acolhimento. À consideração superior. ---------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.02.01 -------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. --------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE INTERVENÇÃO 
MUNICIPAL, ARQTO. CASTANHEIRA PENAS, DE 2012.02.01 ----------------- 
Visto. Concordo. À reunião de Câmara para deliberação. ------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação 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. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO SENHOR VICE-PRESIDENTE DA 
CÂMARA, NO USO DE PODERES SUBDELEGADOS. INFORMAÇÃO DA DDSC. PARA 
CONHECIMENTO. ------------------------------------------------------ 
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.º2. ---
-------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------  
 
 
3. PROTOCOLO - ESCOLA MÁGICA INFORMAÇÃO Nº18/SE Nº02/2012 -------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 
A Escola Mágica é um projeto educativo impar, que oferece um 
conjunto de soluções e recursos didáticos para o desenvolvimento de 
competências cognitivas, escolares, sociais e cívicas das crianças. 
Respeitando os programas oficiais, a Escola Mágica foi desenhada 
para promover as vantagens inerentes à utilização das TIC no ensino: 
através de múltiplos recursos multimédia estimula-se a aprendizagem 
das crianças, de forma divertida e multidisciplinar. Em simultâneo, 
os professores têm à sua disposição variadíssimos recursos e fichas 
de trabalho, organizados pelas distintas áreas curriculares. -------  
A Escola Mágica é um projeto integralmente gratuito para os seus 
utilizadores e promotores. Foi lançado numa versão "piloto", conta 
já com mais de 100.000 utilizadores. A missão é amplificar o lema 
"Uma escola para todos" e pretendem que neste ano letivo o projeto 
chegue a todos os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de 
Chaves. ------------------------------------------------------------ 
2. PARECER --------------------------------------------------------- 
Após reunião com a equipa da Escola Mágica, foram apresentados todos 
os conteúdos do projeto e as condições necessárias para se 
estabelecer a parceria com o Município. ---------------------------- 
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O processo passa pela inscrição dos utilizadores, sendo alunos, 
docentes e encarregados de educação que posteriormente terão 
username e password de acesso à plataforma, www.escolamagica.pt, 
onde estarão disponíveis todos os conteúdos. ----------------------- 
Neste sentido foi solicitada a colaboração do Município para o 
agendamento de uma sessão de apresentação aos Agrupamentos do 
concelho e posteriormente criar uma base de dados onde serão 
reunidos todos os dados para a criação dos logins dos utilizadores.   
Como forma de aproximar a comunidade educativa e a autarquia, 
através do site oficial, propomos que seja colocado o acesso direto 
à plataforma Escola Mágica, no site oficial do Município, como forma 
de divulgar o mesmo e todas as suas valências. --------------------- 
3. PROPOSTA -------------------------------------------------------- 
Assim face ao exposto e porque entendemos que é de todo o interesse 
o Município de Chaves aderir a este projeto, propõe-se a V, Exª que:  
Seja estabelecido o Protocolo entre a Câmara Municipal de Chaves e a 
Cyber Digital Business - Escola Mágica; -------------------------- 
 Que a presente proposta seja encaminhada à próxima reunião de 
Câmara para deliberação; ------------------------------------------- 
Caso a proposta mereça concordância que fique desde já, legitimado o 
Presidente da Câmara, Dr. João Batista, a assinar o aludido 
Protocolo. --------------------------------------------------------- 
Nota: Minuta do Protocolo em anexo --------------------------------- 
MINUTA DO PROTOCOLO ------------------------------------------------ 
Cyber Digital Business - Escola Mágica e Município de Chaves ------- 
Cyber Digital Business, com sede na rua Conselheiro Veloso da Cruz, 
524, 4400-092 em Vila Nova de Gaia, pessoa coletiva 506 872 262, 
representada pelo Prof. Doutor Aguiar Falcão de Castro, na qualidade 
de Diretor e a frente designada por Escola Mágica. ----------------- 
O Município de Chaves, pessoa coletiva nº 501 205 551, representado 
pelo Dr. João Gonçalves Martins Batista na qualidade de Presidente 
da Câmara. Em nome e representação de ambas as instituições, e de 
modo recíproco, se reconhecem com capacidade suficiente para 
formalizar o presente Protocolo, nos termos que se seguem. --------- 
PROPÓSITO ---------------------------------------------------------- 
1º – O Município de Chaves preocupando-se com a qualidade do ensino 
e recursos pedagógicos usados no primeiro ciclo do ensino básico. --  
2º – Por seu lado, considerando que constituem finalidades da Escola 
Mágica: ------------------------------------------------------------ 
a)Impulsionar o acesso ao conhecimento através de conteúdos 
didáticos multimédia e tradicionais; ------------------------------- 
b)Promover e otimizar o uso dos recursos existentes nas escolas, 
assim como, o recurso às novas tecnologias de informação e 
comunicação; ------------------------------------------------------- 
c)Promover um espírito competitivo para a aprendizagem na cidadania. 
Celebram entre si, os dois outorgantes, o presente Protocolo de 
Cooperação Genérico. ----------------------------------------------- 
4.OBRIGAÇÕES DA ESCOLA MÁGICA -------------------------------------- 
Nos termos do protocolo “sub judice”, a Escola Mágica compromete-se 
a colaborar diretamente com o Município de Chaves nos seguintes 
aspetos: ----------------------------------------------------------- 
a)A Escola Mágica compromete-se a ceder gratuitamente os conteúdos 
multimédia para o primeiro ciclo do ensino básico a todas as escolas 
públicas e privadas do Município. ---------------------------------- 
b)A Escola Mágica compromete-se a ceder gratuitamente a todas as 
escolas públicas e privadas do município o curso multimédia de 
Inglês «My City» para as Atividades de Enriquecimento Curricular.---    
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c)A Escola Mágica compromete-se a ceder gratuitamente a todas as 
escolas públicas e privadas do município um banco de recursos 
multimédia com atividades interativas e fichas de trabalho em 
formato digital possibilitando ao professor a criação da sua própria 
aula adaptada em cada momento ao nível de desenvolvimento dos 
alunos. ------------------------------------------------------------ 
d)A Escola Mágica permitirá a inscrição e participação gratuita a 
todas as turmas do ensino público e privado na II Edição do Concurso 
de conhecimento, cidadania e inovação «Olimpíadas do Saber». ------- 
e)A Escola Mágica disponibiliza-se para realizar uma sessão de 
apresentação/formação do Projeto Escola Mágica para todos os 
professores do primeiro ciclo do ensino básico em cada agrupamento 
do município. ------------------------------------------------------ 
OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CHAVES ---------------------------------- 
Por seu lado, e nos termos do presente Protocolo, o Município de 
Chaves compromete-se igualmente a colaborar nos seguintes aspetos: - 
a)O Município de Chaves compromete-se a recolher junto dos vários 
agrupamentos os dados necessários para proceder à inscrição de 
alunos, professores e encarregados de educação no Projeto Escola 
Mágica. ------------------------------------------------------------ 
b)O Município de Chaves compromete-se a marcar uma sessão de 
apresentação/formação do Projeto Escola Mágica em todos os 
agrupamentos. ------------------------------------------------------ 
c)O Município de Chaves compromete-se a colaborar na realização das 
«Olimpíadas do Saber» através da cedência do espaço e apoio 
logístico para a realização do evento. ----------------------------- 
d)O Município de Chaves compromete-se a ceder uma listagem das 
empresas sediadas na sua área de intervenção para que lhes seja 
disponibilizada informação sobre o concurso de conhecimento, 
cidadania e inovação «Olimpíadas do Saber». ------------------------ 
e)O Município de Chaves compromete-se a divulgar pelas empresas 
sediadas no concelho a organização das olimpíadas do saber. --------  
NORMAS DE FUNCIONAMENTO -------------------------------------------- 
1º – Este Protocolo de Cooperação Genérico abrangerá a assinatura de 
Protocolos de Cooperação Específicos que entretanto se venham a 
estabelecer, referentes a atividades ou projetos de colaboração 
entre as Instituições. --------------------------------------------- 
2º – O presente Protocolo terá uma duração inicial de um ano a 
contar da data da sua assinatura. Será renovado automaticamente por 
igual período sucessivo de um ano, a menos que qualquer das partes o 
venha a denunciar por escrito com, pelo menos, três meses de 
antecedência em relação ao final da sua vigência e sem prejuízo das 
atividades que entretanto decorram no âmbito de eventuais Protocolos 
de Cooperação Específicos. ----------------------------------------- 
3º – O presente Protocolo de Cooperação Genérico será coordenado por 
parte da Escola Mágica pelo Prof. Doutor Aguiar Falcão de Castro e 
por parte do Município de Chaves pelo Dr. João Gonçalves Martins 
Batista. ----------------------------------------------------------- 
E estando de acordo com as cláusulas anteriores, assinam o presente 
Protocolo de Cooperação Genérico a X de XXX de 2012, --------------- 
Escola Mágica ------------------------------------------------------ 
Prof. Dr. Aguiar Falcão de Castro ---------------------------------- 
Diretor ------------------------------------------------------------ 
Município de Chaves ------------------------------------------------ 
Dr. João Gonçalves Martins Batista ---------------------------------  
Presidente da Câmara ----------------------------------------------- 
À consideração Superior. ------------------------------------------- 



                                                                F. 96 

                                                                  _____________________ 

 

Chaves, 27 de janeiro de 2012 -------------------------------------- 
A Técnica Superior ------------------------------------------------- 
(Tânia Oliveira) --------------------------------------------------- 
Nota: Minuta do Protocolo em anexo --------------------------------- 
DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 
ENG. CARLOS FRANÇA DE 2012.01.31------------------------------------ 
Visto. Concordo. À consideração do Sr. Diretor de Departamento. ----  
DESPACHO DO DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DE 
2012.01.11 --------------------------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE 
INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ARQTO.ANTONIO CABELEIRA, DE 2012.02.01 ------ 
À reunião de Câmara. ----------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o 
teor da mesma. Notifique-se. --------------------------------------- 
 
 
4. ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA. INFORMAÇÃO N.º 14/ 
2012-01-17 --------------------------------------------------------- 
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.º4. ---
-------------------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SR. DIRECTOR DE DEPARTAMENTO SÓCIO - CULTURAL DOUTOR 
ANTÓNIO RAMOS DE 2012.01.17----------------------------------------- 
Visto. Concordo. À consideração do Senhor Vereador, Arquiteto 
António Cabeleira.-------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR VEREADOR ARQUITECTO ANTÓNIO CABELEIRA 2012.01.18- 
Visto. Concordo. À reunião de Câmara para deliberação.-------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação 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 
 
 
1.1. PROJETO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA MARECHAL CARMONA. 
INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITORIO E DESENVOLVIMENTO 
URBANISTICO, DO SENHOR ENG. ABEL PEIXOTO. INFORMAÇÃO Nº. 
05/DOTDU/2012 ------------------------------------------------------ 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------- 
INFORMAÇÃO --------------------------------------------------------- 
1. introdução ------------------------------------------------------ 
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Face à necessidade implementar medidas que promovam a segurança na 
circulação rodoviária e pedonal na cidade de Chaves, os serviços 
técnicos desta Divisão procederam à avaliação da necessidade de 
remodelar a geometria do entroncamento entre a Av. Marechal Carmona 
e a Rua da Fonte do Leite, atendendo às necessidades de mobilidade e 
de acessibilidade na área objeto da avaliação. --------------------- 
2. Enquadramento --------------------------------------------------- 
2.1. Tendo por base o diagnóstico efetuado, estes serviços entendem 
que se trata de um entroncamento que, com a entrada em serviço da 
nova ligação viária de acesso à A24, sofrerá um significativo 
aumento do volume de tráfego de passagem, e que atualmente apresenta 
já bastantes pontos de conflito, originados pelos seguintes fatores: 
- As viragens à esquerda;------------------------------------------- 
 - O desencontro dos eixos dos dois troços da Av. Marechal Carmona; 
- O acesso de veículos de emergência médica ao Centro de Saúde n.º2, 
etç.---------------------------------------------------------------- 
2.2. Neste contexto, de acordo com o “Regulamento de Sinalização e 
Trânsito”, aprovado pelo Decreto-Regulamentar n.º 22-A/98 de 1 de 
Outubro, com o “Código da Estrada”, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º44/2005 de 23 de Fevereiro, e com o “Regulamento 
Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de 
Drenagem de Águas Residuais”, aprovado pelo Decreto-Regulamentar n.º 
23/95 de 23 de Agosto, propõe-se a implementação das seguintes 
medidas/ações, representadas nas peças desenhadas em anexo: -------- 
 - Reconfiguração geométrica do entroncamento existente entre a Av. 
Marechal Carmona e a Rua da Fonte do Leite, através da construção de 
um cruzamento do tipo rotunda nivelada; ---------------------------- 
 - Reordenamento do estacionamento; -------------------------------- 
 - Construção de passadeiras e respetivas rampas de acesso aos 
passeios;----------------------------------------------------------- 
 - Reabilitação parcial dos pavimentos da Av. Marechal Carmona; ---- 
 - Reformulação da sinalização direcional nos entroncamentos entre a 
Av. Marechal Carmona, Av. Defensores de Chaves, Rua da Fonte do 
Leite e Av. Heróis de Chaves; -------------------------------------- 
 - Criação de locais para a paragem dos Transportes Urbanos de 
Chaves; ------------------------------------------------------------ 
 - Reabilitação e reconfiguração da rede de drenagem de águas 
pluviais, na zona ocupada pela nova rotunda; ----------------------- 
 - Implantação de uma conduta para abastecimento de água à zona do 
Plano de Pormenor da Fonte do Leite. ------------------------------- 
3. Proposta de decisão --------------------------------------------- 
Face ao exposto, em coerência com as razões de direito e de facto 
acima enunciadas, tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a 
seguinte estratégia procedimental: --------------------------------- 
3.1. Que se submeta a presente proposta a Reunião de Câmara, tendo 
em vista a obtenção da competente aprovação do projeto de execução 
da obra de Requalificação da Avenida Marechal Carmona, por parte do 
Executivo Municipal; ----------------------------------------------- 
3.2. Caso a presente proposta venha a merecer homologação por parte 
do Executivo Municipal, deverá a mesma transitar para as seguintes 
unidades orgânicas: ------------------------------------------------ 
 - Unidade Flexível de 3.º Grau de Obras Públicas, remetendo-se para 
o efeito cópia do projeto de execução em anexo, a fim de ser 
realizado o Projeto de Iluminação, Caderno de Encargos, Medições, 
Mapa Trabalhos e Orçamento; ---------------------------------------- 
 - Gabinete de Notariado e Expropriações, remetendo-se para o efeito 
cópia da folha n.º10 das peças desenhadas do projeto de execução em 
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anexo, a fim de serem encetados todos os procedimentos tendentes à 
permuta ou à aquisição da parcela de terreno necessária para a 
implantação da rotunda. -------------------------------------------- 
À consideração do chefe da DOTDU ----------------------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, ARQ. RODRIGO 
MOREIRA, DE 25.01.2012. --------------------------------------------
A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 
estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância.  
Assim, para os fins preconizados na mesma, propõe-se ao Senhor 
Diretor de Departamento de Coordenação Geral que profira despacho no 
seguinte sentido: -------------------------------------------------- 
(i) Submeter a informação à consideração do Senhor Vereador Arqº 
Castanheira Penas para sancionar a proposta de decisão em causa;--- 
(II) Merecendo esta acolhimento por parte do Senhor Vereador, deverá 
a mesma submetida a reunião de câmara para deliberação em 
conformidade com o preconizado. ----------------------------------- 
(III) Após deliberação do executivo, deverá encaminhar-se o processo 
para Unidade Flexível de 3.º Grau de Obras Públicas e para o 
Gabinete de Notariado e Expropriações para operacionalização dos 
procedimentos indicados. ------------------------------------------ 
À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação 
Geral -------------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.01.25. ------------------------------------- 
Visto. Concordo com o teor da presente informação, bem como, com o 
teor do despacho do Dirigente Municipal que antecede. -------------- 
Proceda-se em conformidade. À consideração superior. --------------- 
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE ITERVENÇÃO 
MUNICIPAL, ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE 2012.01.27 ------------------ 
Visto. Concordo. Á reunião de câmara para deliberação. ------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o 
teor da mesma. Notifique-se. --------------------------------------- 
 
 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 
 

 
2.1. PEDIDO DE CERTIDÃO DE DESTAQUE – JOÃO NEGREIRO GUEDES – LUGAR 
DE CASTELO, FREGUESIA DE VILAS BOAS – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE 
GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL DA SR. ENG.ª BRANCA MANUELA GIL 
FERREIRA, DATADA DE 25.01.2012 ------------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------- 
No exercício do direito de participação na tomada de decisões 
administrativas, consagrado no art.º 100 e ss do Código do 
Procedimento Administrativo, o Sr.º João Negueiro Guedes, veio, 
através de requerimento n.º 69/21, alegar em sua defesa, na 
tentativa legítima de inverter o sentido de decisão da 
administração, consubstanciado, no indeferimento do pedido de 
Certidão de destaque, em síntese, os seguintes factos:-------------- 
“O requerente é dono de um prédio rústico,…,com as características e  
confrontações indicadas na certidão de teor que se junta.”---------- 
“… o prédio não se encontra abrangido pelo Plano Director Municipal, 
circunstância que motivou anteriormente o indeferimento do pedido de 
autorização para o ora requerente edificar uma casa de habitação.”-- 
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“…se digne autorizar o requerente a construir no indicado prédio uma 
casa de habitação…”------------------------------------------------- 
Face á tese argumentativa apresentada, a qual, não acrescenta novos 
elementos técnicos ao processo, podendo-se até afirmar, nada terem a 
ver com o pedido apresentado sob requerimento n.º 2231/11, colocando 
em causa, a delimitação do terreno apresentada pelo requerente, 
aquando do pedido de emissão de certidão de destaque.--------------- 
Pelo exposto, reitera-se, o parecer emitido em 2011-10-13.---------- 
À Consideração Superior.-------------------------------------------- 
DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, 
SR. ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 31.01.2012:--------------------------
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria.-----------------------
À Consideração Superior.-------------------------------------------- 
DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.02.01. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. --------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE ITERVENÇÃO 
MUNICIPAL, ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE 2012.02.01 ------------------ 
Visto. Concordo. Á reunião de câmara para deliberação. ------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o 
teor da mesma. Notifique-se. --------------------------------------- 
 
 
3 - OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 
 
 
3.1. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO 
USO DE PODERES DELEGADOS, DR. JOÃO BATISTA. ------------------------ 
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.º5. ---
-------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------- 
 
 
3.2. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VEREADOR, EM REGIME DE 
TEMPO INTEIRO, NO USO DE PODERES SUBDELEGADOS, ARQT. CARLOS AUGUSTO 
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.º6. ---
-------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------- 
 
 
33. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO CHEFE DE DIVISÃO DE 
GESTÃO URBANISTICA E TERRITRIAL, EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, 
ARQTO.ANTONIO MALHEIRO. -------------------------------------------- 
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.º7. ---
-------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------- 
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3.4. ESTÁBULO DE BOVINOS, PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA – DUARTE 
MORAIS TEIXEIRA – VILA NOVA DE MONFORTE, FREGUESIA DE OUCIDRES – 
INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL DO SR. 
ENG.º BRUNO GABRIEL PEREIRA DE SOUSA MIRANDA RUA, DATADA DE 
23.01.2012 --------------------------------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------- 
INTRODUÇÃO----------------------------------------------------------  
O requerente através do requerimento n.º 2969/11, referente ao 
processo n.º 424/11, solicita informação prévia, referente à 
construção de um Estábulo de bovinos, sito no lugar de Vila Nova de 
Monforte, na freguesia de Oucidres, em Chaves, formulado por Duarte 
Morais Teixeira.---------------------------------------------------- 
ANÁLISE------------------------------------------------------------- 
Instrumentos de planeamento urbanístico em vigor--------------------  
De acordo com as Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal, o 
prédio a que se reporta o pedido em análise, insere-se em Espaço da 
Classe 4 (espaços agrícolas e florestais) e na Categoria 4.3 
(espaços agro-florestais), Subcategoria 4.3.A (espaços agro-
florestais comuns);------------------------------------------------- 
No local em questão, entre outros parâmetros, o Regulamento do Plano 
Diretor Municipal prevê, na alínea e) do ponto 2 do artigo 36º(1), 
prevê o índice de construção de 0,25 m2/m2, o que neste caso, resulta 
numa área máxima de construção de 0,250x6970= 1742 m2, o que é 
inferior à área proposta pelo requerente, de 1700 m2.---------------- 
A área apresentada no levantamento topográfico (8202 m2), não 
coincide com a área registada na Certidão Permanente da 
Conservatória do Registo Predial (6970 m2), pelo que, deverá o 
requerente proceder à compatibilização das mesmas, corrigindo as 
discrepâncias entre os valores encontrados.------------------------- 
Nos termos da Planta de Condicionantes do Plano Diretor Municipal, 
nada há a assinalar no que se refere à existência de quaisquer 
servidões administrativas e restrições de utilidade pública que 
interfiram com o prédio em causa.----------------------------------- 
CONCLUSÃO----------------------------------------------------------- 
Neste sentido o pedido agora formulado, respeita o disposto no 
artigo 35.º e o n.º 2 do artigo 36ª do Plano Diretor Municipal. Pelo 
que se propõe o deferimento do pedido de informação prévia. -------- 
À Consideração Superior.-------------------------------------------- 
DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, 
SR. ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 01.02.2012:--------------------------
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria.-----------------------
À Consideração Superior.---------------------------------------
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.02.01. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. --------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE ITERVENÇÃO 
MUNICIPAL, ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE 2012.02.01 ------------------ 
Visto. Concordo. Á reunião de câmara para deliberação. ------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o 
teor da mesma. Notifique-se. --------------------------------------- 
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3.5. EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE AUTOMÓVEIS AO AR LIVRE, PEDIDO 
DE INFORMAÇÃO PRÉVIA – ANA MARIA OLIVEIRA LOPES DUARTE COSTA – AV. 
D. JOÃO I, N.º 8, OUTEIRO JUSÃO, FREGUESIA DE SAMAIÕES – INFORMAÇÃO 
DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL DA SR. ENG.ª BRANCA 
MANUELA GIL FERREIRA, DATADA DE 17.01.2012. ------------------------ 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------- 
Introdução---------------------------------------------------------- 
A Sr.ª Ana Maria Oliveira Lopes Duarte Costa, apresenta sob 
requerimento n.º 2851/11, referente ao processo n.º 403/11, pedido 
de informação prévia, para instalação de um “stand de automóveis” – 
“Exposição e Comercialização Automóvel ao Ar Livre”, situado na av.ª 
D. João I, n.º 8, freguesia de Samaiões no concelho de Chaves.------ 
Instrução do Pedido------------------------------------------------- 
O processo agora apresentado não está instruído de acordo com o 
disposto no art.º 33 da Portaria 232/2008 de 11 de Março, nem de 
acordo com o art.º 134 do Regulamento Municipal de Urbanização e de 
Edificação.---------------------------------------------------------  

                                                           
3 3.º - Informação prévia sobre obras de edificação ----------------- 
1 — O pedido de informação prévia referente à execução de obras de 
edificação em área abrangida por plano municipal de ordenamento do 
território deve ser instruído com os seguintes elementos: ---------- 
a) Memória descritiva esclarecendo devidamente a pretensão; -------- 
b) Extrato das plantas de ordenamento, de zonamento e de implantação 
dos planos municipais vigentes, das respetivas plantas de 
condicionantes, da planta de síntese do loteamento quando exista e 
planta à escala de 1:2500 ou superior, com a indicação precisa do 
local onde se pretende executar a obra; ---------------------------- 
c) Extratos das plantas do plano especial de ordenamento do 
território vigente; ------------------------------------------------ 
d) Planta de localização e enquadramento à escala da planta de 
ordenamento do plano diretor municipal ou à escala de 1:25 000 
quando este não existir, assinalando devidamente os limites da área 
objeto da operação; ------------------------------------------------ 
e) Quando o pedido diga respeito a novas edificações ou a obras que 
impliquem aumento da área construída, devem, sempre que possível, 
constar do pedido de informação prévia os seguintes elementos: ----- 
e.1) Planta de implantação à escala de 1:500 ou superior, definindo 
a volumetria, alinhamento, cércea e implantação da edificação e dos 
muros de vedação; --------------------------------------------------  
4 Artigo 13.º -Requerimento, comunicação e respetiva instrução ------  
1 — Todos os procedimentos previstos no RJUE iniciam -se através de 
requerimento ou comunicação e obedecem ao disposto nos artigos 8.º a 
10.º desse diploma e devem ser acompanhados dos elementos 
instrutórios previstos na Portaria n.º 232/2008, de 11 de Março, 
para além dos documentos especialmente referidos no aludido diploma 
legal. ------------------------------------------------------------- 
2 — O requerimento ou comunicação e respetivos elementos 
instrutórios devem ser apresentados em duplicado, acrescidos de 
tantas cópias quantas as entidades exteriores a consultar. --------- 
3 — Os elementos indicados no número anterior (peças escritas e 
desenhadas) deverão também ser apresentados em suporte digital — CD 
— nos seguintes termos: -------------------------------------------- 
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a) Os textos — Peças Escritas — deverão ser entregues no formato PDF 
(Portable Document Format da Adobe Systems), DOC ou DOCX (extensão 
dos arquivos do Microsoft Word), ou outros formatos que sejam 
previamente acordados com os serviços técnicos municipais; --------- 
b) As peças desenhadas deverão ser apresentadas num dos seguintes 
formatos: DWG (extensão dos arquivos da Autodesk), DWF (Design Web 
Format da Autodesk), DGN (extensão dos arquivos do Microstation), 
SHP (extensão dos arquivos da ArcGIS — ESRI), DXF (Drawing 
Interchange File Format vector graphics (AutoCAD) ou outros formatos 
que sejam previamente acordados com os serviços técnicos municipais;  
c) A planta de implantação (obras de edificação) ou a planta de 
síntese (operações de loteamento e obras de urbanização) devem estar 
georreferenciados, com ligação à rede geodésica nacional, recorrendo 
ao Sistema de Coordenadas Hayford -Gauss, Datum73; ----------------- 
d) As plantas de Implantação/Síntese deverão ser elaboradas sobre 
levantamento topográfico, contendo ainda informação sobre a área 
envolvente da parcela, representando elementos físicos 
identificáveis no local e ou edificações que permitam definir os 
parâmetros de edificabilidade; --------  
e) Os limites físicos da área objeto da pretensão deverão ter uma 
representação gráfica inequívoca; ---------------------------------- 
f) A conceção do projeto em suporte informático deverá ser à escala 
real 1:1 (Uma unidade no desenho correspondente a um metro no 
terreno), sem prejuízo das escalas normalmente adotadas na 
representação em papel; ------ 
g) O ficheiro com as plantas de Implantação/Síntese deverá ser 
preferencialmente em formato DWG, organizado de forma que as 
referidas plantas se projetem sobre o levantamento topográfico já 
referido e estruturado com os níveis de informação, de acordo com 
exemplo emf ormato digital constante no site institucional do 
Município de Chaves(www.chaves.pt), ou a fornecer pelos serviços 
municipais, os quais correspondem à nomenclatura dos níveis “Layers” 
do desenho e do seguinte modo: ------------------------------------- 
Nível 1 — Desenho da planimetria existente; ------------------------ 
Exemplo: NÍVEL 1 -EXISTENTE -COTAS --------------------------------- 
Nível 2 — Quadro de cotas/quadro sinóptico do proposto; ------------ 
Exemplo: NÍVEL 2 -QUADRO DE COTAS ---------------------------------- 
Nível 3 — Cadastro existente na parcela a intervir; ---------------- 
Exemplo: NÍVEL 3 -EXISTENTE –MURO ---------------------------------- 
Nível 4 — Cadastro resultante (deverá corresponder a uma poligonal 
fechada); ---------------------------------------------------------- 
Exemplo: NÍVEL 4 -EXISTENTE -LIMITE -TERRENO; ---------------------- 
Nível 5 — Zonas Exteriores, limites do lote, com descrição de cotas;  
Exemplo: NÍVEL 5 -PROPOSTA -ZONAS -VERDES; ------------------------- 
Exemplo: NÍVEL 5 -PROPOSTA -LOTE1 (em Loteamentos) ----------------- 
Nível 6 — Implantação(ões), com descrição de cotas;----------------- 
Exemplo: NÍVEL 6 -PROPOSTA -AREA -IMPLANTAÇÃO; --------------------- 
Nível 7 — Altimetria proposta (curvas de nível e cotas). ----------- 
Exemplo: NÍVEL 7 -PROPOSTA -CURVA -DE -NIVEL; ---------------------- 
Nível 8 — Legendas; ------------------------------------------------ 
Exemplo: NÍVEL 8 -LEGENDA; ----------------------------------------- 
Nível 9 — Elementos existentes de carácter público; ---------------- 
Exemplo: NÍVEL 9 -POSTE -DE -ILUMINAÇÃO; --------------------------- 
4 — No pedido de informação prévia relativo a qualquer tipo de 
operação urbanística, o respetivo requerimento deve referir 
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Localização 
da pretensão. 

 
Enquadramento da Pretensão----------------------------------------- 
No regime jurídico------------------------------------------------- 
O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto no 
art.º 145 – pedido de informação prévia do Dec.- Lei 555/99alterado e 
republicado pelo Dec.- Lei 26/2010 de 30 de Março.------------------ 

                                                                                                                                                                                     

concretamente os aspetos que se pretende ver esclarecidos ou 
informados. ------------------------------------------------------- 
5 — O pedido de informação prévia deve ser instruído com os 
elementos constantes na Portaria n.º 232/2008, de 11 de Março, bem 
como dos elementos seguintes: -------------------------------------- 
a) Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida 
pela Conservatória do Registo Predial referente ao prédio ou prédios 
abrangidos; ------------------------------------------------------- 
b) Quando o interessado não seja o proprietário do prédio, deve 
indicara morada do proprietário, bem como dos titulares de qualquer 
direito real sobre o prédio, com vista à sua correta notificação por 
parte da Câmara Municipal, sob pena de aplicação, com as necessárias 
adaptações, do disposto no n.º 4, do artigo 11.º do RJUE. ----------  
11 — Todos os levantamentos topográficos apresentados no âmbito da 
instrução dos pedidos de realização de operações urbanísticas 
deverão ser acompanhados de uma Declaração (documento escrito) na 
qual o Topografo autor do respetivo levantamento topográfico declare 
a conformidade do mesmo com os elementos cadastrais presentes no 
local. ------------------------------------------------------------- 
12 — A Declaração mencionada no número anterior deverá também ser 
apresentada até cinco dias após o início dos trabalhos relativos à i 
m plantação de quaisquer obras novas de urbanização e de edificação, 
com a menção adicional de que esta foi efetuada no estrito 
cumprimento do projeto aprovado. Esta referência deverá ainda ser 
registada no Livro de Obra. --------------------------------------- 
5 Artigo 14.º - Pedido de informação prévia ------------------------- 
1 — Qualquer interessado pode pedir à câmara municipal, a título 
prévio, informação sobre a viabilidade de realizar determinada 
operação urbanística ou conjunto de operações urbanísticas 
diretamente relacionadas, bem como sobre os respetivos 
condicionamentos legais ou regulamentares, nomeadamente relativos a 
infraestruturas, servidões administrativas e restrições de utilidade 
pública, índices urbanísticos, cérceas, afastamentos e demais 
condicionantes aplicáveis à pretensão. ----------------------------- 
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Nas disposições do Plano Diretor Municipal-------------------------- 
Os prédios rústicos de acordo com a localização apresentada, estão 
inseridos em espaço de classe 4 – espaços agrícolas e florestais, 
categoria 4.2 – espaços agrícolas e na subcategoria 4.2 B – espaços 
agrícolas condicionados (RAN+REN), em conformidade com as plantas de 
ordenamento do Plano Diretor Municipal;---------------------------- 
Segundo a planta de condicionantes n.º 47 A, sobre o terreno impedem 
restrições/servidões de utilidade pública, designadamente:---------- 
- Restrição relativamente á classificação do solo de acordo com a 
sua capacidade de uso – solo que possui aptidões e características 
mais adequadas á atividade agrícola (RAN) e áreas que, pelo valor e 
sensibilidade ecológicos ou pela exposição e suscetibilidade perante 
riscos naturais, são objeto de proteção especial (REN);------------- 
- Restrição relativa aos leitos dos cursos de água e suas margens 
com uma largura de 10 metros);-------------------------------------- 
Análise da Pretensão------------------------------------------------ 
Da análise do pedido de viabilidade apresentado, constata-se que:--- 
A requerente propõe a instalação, de um “stand de automóveis” – 
“Exposição e Comercialização Automóvel ao Ar Livre”. A instalação 
proposta “é em madeira pré-fabricado e por isso desmontável e 
amovível, os restantes anexos são apenas cobertos e de construção 
tosca o que permite de igual modo a sua fácil remoção”, enquadrando 
a sua pretensão, no disposto na “alínea m) do art.º 2 do DL 26/2010 
de 30 de Março”;---------------------------------------------------- 
Neste sentido, face á pretensão, consubstanciada, na instalação, de 
um “stand de automóveis” – “Exposição e Comercialização Automóvel ao 
Ar Livre”., há referir que, pese embora, o carácter “amovível”, não 
implica, não estarmos perante uma operação urbanística6, pelo facto 
de, não termos uma utilização do solo, para fins exclusivamente 
agrícolas, pecuários, florestais, mineiros ou de abastecimento 
público de água;---------------------------------------------------- 
Assim, face á operação urbanística proposta, consubstanciada, na 
utilização do solo para fins comerciais, e para a categoria de 
espaço em que a mesma se projeta – Reserva Agrícola e Ecológica 

                                                                                                                                                                                     

2 — Quando o pedido respeite a operação de loteamento, em área não 
abrangida por plano de pormenor, ou a obra de construção, ampliação 
ou alteração em área não abrangida por plano de pormenor ou operação 
de loteamento, o interessado pode requerer que a informação prévia 
contemple especificamente os seguintes aspetos, em função da 
informação pretendida e dos elementos apresentados: ---------------- 
a) A volumetria, alinhamento, cércea e implantação da edificação e 
dos muros de vedação; ----------------------------------------------  
b) Condicionantes para um adequado relacionamento formal e funcional 
com a envolvente; -------------------------------------------------- 
c) Programa de utilização das edificações, incluindo a área bruta de 
construção a afetar aos diversos usos e o número de fogos e outras 
unidades de utilização; -------------------------------------------- 
d) Infra -estruturas locais e ligação às infra -estruturas gerais;--  
e) Estimativa de encargos urbanísticos devidos;  ------------------- 
f) Áreas de cedência destinadas à implantação de espaços verdes, 
equipamentos de utilização coletiva e infraestruturas viárias. -----  
6 «Operações urbanísticas» as operações materiais de urbanização, de 
edificação, utilização dos edifícios ou do solo desde que, neste 
último caso, para fins não exclusivamente agrícolas, pecuários, 
florestais, mineiros ou de abastecimento público de água; ---------- 
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Nacional, os solos não podem ser objeto de quaisquer ações que 
diminuam ou destruam as suas potencialidades;----------------------- 
As Áreas integradas na Reserva Agrícola e Ecológica Nacional, 
subordinam-se aos respetivos regimes e seus condicionamentos, 
cumulativamente com as disposições do regulamento do Plano Diretor 
Municipal, de acordo com o disposto no art.º 34 7do Plano Diretor 
Municipal. Este Plano, refere na alínea c) do n.º2 do art.º 358, que 

                                                           
7 Artigo 34º – Usos dominantes e seus condicionamentos ------------- 
1 - Os solos integrantes desta classe não podem ser objeto de 
quaisquer ações que diminuam ou destruam as suas potencialidades, 
salvo as previstas neste Regulamento e as exceções consignadas na 
lei geral, quando aplicáveis.--------------------------------------- 
2 - Nos espaços que integram esta classe não é permitida a 
realização de operações de loteamento urbano. --------------------- 
3 - As áreas pertencentes a qualquer das categorias desta classe 
integradas na Reserva Agrícola Nacional, no aproveitamento 
hidroagrícola da veiga de Chaves ou na Reserva Ecológica Nacional, 
que estão devidamente assinaladas nas plantas de ordenamento e de 
condicionantes, subordinam-se aos respetivos regimes e seus 
condicionamentos, cumulativamente com as disposições do presente 
Regulamento. ------------------------------------------------------- 
4 - Excetua-se dos condicionamentos constantes dos números 
anteriores a construção de equipamentos, instalações ou 
infraestruturas de interesse público reconhecido formalmente pelo 
município e por todas as entidades com jurisdição sobre a área em 
que se localizem, e desde que de acordo com as exigências da 
legislação aplicável a cada situação. ------------------------------ 
8 Artigo 35º – Usos supletivos -------------------------------------- 
1 - Para além dos casos referidos no Nº 4 do artigo anterior, nos 
espaços que integram esta classe e suas categorias só poderão ser 
autorizadas, como usos supletivos do uso dominante, as atividades, 
edificações, instalações e infraestruturas a seguir enumeradas: ---- 
a) Instalações diretamente adstritas às explorações agrícolas, 
pecuárias, silvo-pastoris ou florestais; --------------------------- 
b) Habitações unifamiliares; --------------------------------------- 
c) Empreendimentos de turismo no espaço rural; --------------------- 
d) As atividades correspondentes às situações especiais 
especificadas na secção IX deste capítulo, de acordo com as 
disposições que a integram. ---------------------------------------- 
2 - As autorizações a que se refere o número anterior ficam ainda 
condicionadas aos seguintes requisitos: ---------------------------- 
a) O equilíbrio da paisagem não poderá ser perturbado pelas 
atividades, instalações ou edificações em causa, em razão da sua 
localização, volumetria ou aspeto exterior, nem pelas obras 
referentes à instalação das infraestruturas julgadas necessárias em 
cada caso pelo município, sendo encargo e da responsabilidade do 
interessado as medidas necessárias a garantir aquele objetivo; ----- 
b) Terão de estar garantidas a obtenção da água potável e energia 
elétrica, a eficaz eliminação de esgotos e acesso automóvel à 
construção, sem prejuízo para terceiros, mediante a apresentação das 
autorizações e licenças legalmente exigíveis e dos projetos técnicos 
necessários, sendo da responsabilidade e encargo do proprietário a 
realização das respetivas obras; ----------------------------------- 
c) Terão de ser cumpridos os condicionamentos e a tramitação legal 
aplicáveis a cada caso, quando o local destinado à edificação ou 
instalação se situar em área subordinada aos regimes da Reserva 
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terão de ser cumpridos os condicionamentos e a tramitação legal 
aplicável, quando o local destinado á edificação ou instalação se 
situar em área subordinada aos regimes de Reserva Agrícola e 
Ecológica Nacional;------------------------------------------------- 
Advém ainda acrescentar, face á descrição da atividade, e á 
definição de estabelecimento comercial9, não estarmos em presença de 
um espaço onde se possa exercer atividade comercial, pelo que carece 
de regulamentação, face á sua especificidade;----------------------- 
Proposta de Decisão------------------------------------------------- 
Assim, face ao exposto, propõe-se indeferimento ao pedido 
apresentado sob requerimento n.º 2851/11, dado que não respeita, o 
disposto na alínea c) do n.º 2 do art.º 35 do Regulamento do Plano 
Diretor Municipal de Chaves.--------------------------------------- 
À Consideração Superior.-------------------------------------------- 
DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, 
SR. ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 23.01.2012:--------------------------
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria.-----------------------
À Consideração Superior.-------------------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.02.01. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. --------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE ITERVENÇÃO 
MUNICIPAL, ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE 2012.02.01 ------------------ 
Visto. Concordo. Á reunião de câmara para deliberação. ------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o 
teor da mesma. Notifique-se. --------------------------------------- 
 
 
3.6 RECONSTRUÇÃO DE UMA MORADIA PARA AGRO TURISMO, PEDIDO DE 
APROVAÇÃO DE ARQUITETURA – MANUEL ALBERTO PEIXOTO PEIRESO – LUGAR DE 
AMIEIRA, FREGUESIA DE VILARINHO DAS PARANHEIRAS – INFORMAÇÃO DA 
DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL DA SR. ENG.ª BRANCA 
MANUELA GIL FERREIRA, DATADA DE 30.01.2012 ------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: --------------- 
1.-Introdução------------------------------------------------------- 
1.1.- O Sr.º Manuel Alberto Peixoto Peireso, apresenta sob 
requerimento n.º 1992/11, referente ao processo n.º 276/11, pedido 
de licenciamento, com vista à aprovação de uma operação urbanística 

                                                                                                                                                                                     

Agrícola Nacional, do aproveitamento hidroagrícola da veiga de 
Chaves ou da Reserva Ecológica Nacional, ou sujeita a qualquer outra 
servidão administrativa ou restrição de utilidade pública. --------- 
9 Estabelecimento Comercial ---------------------------------------- 
Instalação de carater fixo e permanente, onde seja exercida 
exclusiva ou principalmente de modo habitual e profissional, uma ou 
mais atividades de comércio, por grosso ou a retalho, tal como são 
definidas, respetivamente, nas alíneas a) e b) do n.º 1, do art.º 1, 
do Decreto-Lei n.º 339/85, de Agosto, incluídas na classificação das 
atividades económicas (CAE/Rev.3), ficando abrangidas nesta 
definição os lugares de venda em mercados Municipais e 
abastecedores. ----------------------------------------------------- 
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de edificação, consubstanciada, em obras de ampliação10, de um 
imóvel, para  “Empreendimento de Turismo em espaço rural”11, com a 
classificação de “Agroturismo”12, situado no lugar de Amieira – 
Vilarinho das Paranheiras, freguesia de Vilarinho das Paranheiras no 
concelho de Chaves.------------------------------------------------- 
2.-Antecentes------------------------------------------------------- 
2.1.- Não foram encontrados antecedentes do presente processo. ----- 
3.-Instrução do Pedido---------------------------------------------- 
3.1.- O processo está instruído de acordo com o disposto no artigo 
1113 da Portaria 232/2008 de 11 de Março, e de acordo com o art.º 1314 

                                                           
10 «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; ---------------------------------------------- 
11 Artigo 3.º -Noção de empreendimentos de turismo no espaço rural -- 
1 — São empreendimentos de turismo no espaço rural os 
estabelecimentos que se destinam a prestar, em espaços rurais, 
serviços de alojamento a turistas, dispondo para o seu funcionamento 
de um adequado conjunto de instalações, estruturas, equipamentos e 
serviços complementares, tendo em vista a oferta de um produto 
turístico completo e diversificado no espaço rural.----------------- 
12 Artigo 7.º -Noção de agroturismo --------------------------------- 
São empreendimentos de agro -turismo os imóveis situados em 
explorações agrícolas que prestem serviços de alojamento a turistas 
e permitam aos hóspedes o acompanhamento e conhecimento da atividade 
agrícola, ou a participação nos trabalhos aí desenvolvidos, de 
acordo comas regras estabelecidas pelo seu responsável. ------------ 
Artigo 8.º --------------------------------------------------------- 
13 11.º - Licenciamento de obras de edificação ---------------------- 
1 — O pedido de licenciamento de obras de edificação em áreas 
abrangidas por plano de pormenor, plano de urbanização ou plano 
diretor municipal deve ser instruído com os seguintes elementos: --- 
a) Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer 
direito que confira a faculdade de realização da operação; --------- 
b) Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida 
pela conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios 
abrangidos; -------------------------------------------------------- 
c) Extratos das plantas de ordenamento, zonamento e de implantação 
dos planos municipais de ordenamento do território vigentes e das 
respetivas plantas de condicionantes, da planta síntese do 
loteamento, se existir, e planta à escala de 1:2500 ou superior, com 
a indicação precisa do local onde se pretende executar a obra; ----- 
d) Planta de localização e enquadramento à escala da planta de 
ordenamento do plano diretor municipal ou à escala de 1:25 000 
quando este não existir, assinalando devidamente os limites da área 
objeto da operação; ------------------------------------------------ 
e) Extratos das plantas do plano especial de ordenamento do 
território vigente; ------------------------------------------------ 
f) Projeto de arquitetura; ----------------------------------------- 
g) Memória descritiva e justificativa; ----------------------------- 
h) Estimativa do custo total da obra; ------------------------------ 
i) Calendarização da execução da obra; ----------------------------- 
j) Quando se trate de obras de reconstrução deve ainda ser junta 
fotografia do imóvel; ---------------------------------------------- 
l) Cópia da notificação da câmara municipal a comunicar a aprovação 
de um pedido de informação prévia, quando esta existir e estiver em 
vigor; ------------------------------------------------------------- 
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Localização 
da pretensão. 

do Regulamento Municipal de Urbanização e de Edificação (com exceção 
dos níveis de informação), designadamente: ------------------------- 
- Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida 
pela conservatória do registo predial referente ao prédio;----------  
- Extrato da planta de ordenamento, do plano Diretor Municipal, com 
a indicação precisa do local onde se pretende executar a obra; ----- 
- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------ 
- Estimativa do custo total da obra; ------------------------------- 
- Calendarização da execução da obra; ------------------------------ 
- Termos de responsabilidade (arquitetura), subscrito pelo autor do 
projeto, quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares 
aplicáveis; --------------------------------------------------------  
- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à 
escala de 1:500; --------------------------------------------------- 
- Plantas à escala de 1:100; --------------------------------------- 
- Alçados à escala de 1:100; --------------------------------------- 
- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100; ----------- 
- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto georeferenciadas;-- 
- Desenhos de alterações;------------------------------------------- 
- Fotografias;------------------------------------------------------ 
4.- Localização----------------------------------------------------- 
4.1.- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 
apresentada, o prédio misto tem a área total de 9 686.00 m2, está 
inscrito na matriz rústica e urbana com o n.º 627 e 143 e descrito 
na conservatória do Registo Predial sob o n.º 474/20070613 da 
freguesia de Vilarinho das Paranheiras.----------------------------- 
 

 
 
5.1.- No regime jurídico-------------------------------------------- 
5.1.1.- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no 
disposto na alínea c) do n.º 2 art.º 415 do Dec.- Lei555/99 alterado 

                                                                                                                                                                                     

m) Projetos da engenharia de especialidades caso o requerente 
entenda proceder, desde logo, à sua apresentação; ------------------ 
n) Termos de responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos 
e coordenador de projeto quanto ao cumprimento das normas legais e 
regulamentares aplicáveis; ----------------------------------------- 
14 Artigo 13.º -Requerimento, comunicação e respetiva instrução ----- 
15 Artigo 4.º - Licença, comunicação prévia e autorização de 
utilização ---------------------------------------------------------  
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pelo Dec.- Lei n.º 26/2010 de 30 de Março, por se tratar de obras de 
ampliação em área não abrangida por operação de loteamento, estando 
deste modo sujeito a licença administrativa.------------------------ 
5.2.- Nas disposições do Plano Diretor Municipal-------------------- 
5.2.1.- O prédio misto tem na sua totalidade 9 686.00 m2 (segundo 
prova documental – Certidão da Conservatória do Registo Predial) e 
está inserido em espaço de classe 4 – espaço agrícolas e florestais, 
na categoria 4.3 – espaço agroflorestais - subcategoria 4.3.A – 
espaços agroflorestais comuns, de acordo com as plantas de 
Ordenamento do Plano Diretor Municipal;----------------------------- 
5.2.2.- Segundo a planta de condicionantes n.º 46 B sobre o terreno 
impedem duas restrições de utilidade pública, designadamente:------- 
5.2.2.1. - Servidão relativa á A24;--------------------------------- 
5.2.2.2.- Restrição relativamente aos Leitos dos cursos de água e 
suas margens;------------------------------------------------------- 
6.- Consulta a Entidades Externas ao Município---------------------- 
6.1.- No âmbito do presente licenciamento foi consultada a seguinte 
entidade:----------------------------------------------------------- 
6.1.1.- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, 
a qual emite parecer desfavorável, nos termos do disposto no n.º 5 
do art. 13-A16 do RJUE, datado de 2012-01-05, que se deve dar 

                                                                                                                                                                                     

1 — A realização de operações urbanísticas depende de controlo 
prévio, que pode revestir as modalidades de licença, comunicação 
prévia ou autorização de utilização, nos termos e com as exceções 
constantes da presente secção. ------------------------------------- 
2 — Estão sujeitas a licença administrativa: ----------------------- 
a) As operações de loteamento; ------------------------------------- 
b) As obras de urbanização e os trabalhos de remodelação de terrenos 
em área não abrangida por operação de loteamento; ------------------ 
c) As obras de construção, de alteração ou de ampliação em área não 
abrangida por operação de loteamento ou por plano de pormenor que 
contenha os elementos referidos nas alíneas c), d) e f) do n.º 1 do 
artigo 91.º do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, que 
estabelece o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial; 
16 Artigo 13.º -A - Parecer, aprovação ou autorização de localização  
1 — A consulta de entidades da administração central, direta ou 
indireta, do sector empresarial do Estado, bem como de entidades 
concessionárias que exerçam poderes de autoridade, que se devam 
pronunciar sobre a operação urbanística em razão da localização, é 
efetuada através de uma única entidade coordenadora, a CCDR 
territorialmente competente, a qual emite uma decisão global e 
vinculativa de toda a administração. ------------------------------- 
2 — A CCDR identifica, no prazo de cinco dias a contar da receção 
dos elementos através do sistema previsto no artigo 8.º -A, as 
entidades que nos termos da lei devam emitir parecer, aprovação ou 
autorização de localização, promovendo dentro daquele prazo a 
respetiva consulta, a efetivar em simultâneo e com recurso ao 
referido sistema informático. -------------------------------------- 
3 — As entidades consultadas devem pronunciar-se no prazo de 20 
dias, sem possibilidade de suspensão do procedimento. -------------- 
4 — O prazo para as entidades consultadas se pronunciarem é de 40 
dias, sem possibilidade de suspensão do procedimento, nos casos: --- 
a) De obra relativa a imóvel de interesse nacional ou de interesse 
público; ----------------------------------------------------------- 
b) De operações urbanísticas a realizar em área integrada na Rede 
Natura 2000, nos termos do n.º 3 do artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 
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conhecimento ao requerente. Nos termos do art. 13.º-A do RJUE, a 
CCDRN consultou as seguintes entidades:----------------------------- 
6.1.1.1.- Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, I.P., o qual, 
não se pronunciou dentro do prazo previsto no n.º 3 do art. 13-A do 
Dec.- Lei555/99 alterado pelo Dec.- Lei n.º 26/2010 de 30 de Março, 
de acordo com parecer datado de 2011-09-22. Posteriormente, através 
de oficio sua referência de DSOT/DPGU 1034681, datado de 2012-01-05, 
a CCDRN, enviou parecer emitido pela Norscut via INIR;-------------- 
6.1.1.2.- A.R.H. - Administração da Região Hidrográfica do Norte 
I.P. (Leitos dos cursos de água e suas margens com uma largura de 10 
metros), a qual, emite parecer desfavorável, face ao disposto no 
art.º 21 do Decreto – Lei n.º 107/2009, de 15 de Maio;-------------- 
7.- Análise da Pretensão/Proposta de Decisão ----------------------- 
7.1- Assim, pelo facto de estarmos em presença, de pareceres 
negativos vinculativos para a administração, de acordo com a alínea 
c) do n.º 1 do art.º 2417 do DL555/99, de 16 de Dezembro, na redação 

                                                                                                                                                                                     

140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto -Lei n.º 49/2005, de 
24 de Fevereiro, ou em área integrada na Rede Nacional de Áreas 
Protegidas, nos termos do n.º 7 do artigo 23.º do Decreto -Lei n.º 
142/2008, de 24 de Julho, sempre que a emissão de parecer aí 
prevista se inclua em algum dos pedidos ou procedimentos previstos 
neste diploma. ----------------------------------------------------- 
5 — Caso não existam posições divergentes entre as entidades 
consultadas, a CCDR toma a decisão final no prazo de cinco dias a 
contar do fim do prazo previsto no número anterior. ---------------- 
6 — Caso existam posições divergentes entre as entidades 
consultadas, a CCDR promove uma conferência decisória e toma decisão 
final favorável, favorável condicionada ou desfavorável no prazo de 
20 dias. ----------------------------------------------------------- 
7 — Na conferência decisória referida no número anterior, as 
entidades consultadas são representadas por pessoas com poderes para 
as vincular. ------------------------------------------------------- 
8 — Não sendo possível obter a posição de todas as entidades, por 
motivo de falta de comparência de algum representante ou por ter 
sido submetida a apreciação alguma questão nova, os trabalhos da 
conferência podem ser suspensos por um período máximo de cinco dias.  
9 — Quando a CCDR não adote posição favorável a uma operação 
urbanística por esta ser desconforme com instrumento de gestão 
territorial, pode a CCDR, quando a operação se revista de especial 
relevância regional ou local, por sua iniciativa ou a solicitação do 
município, respetivamente, propor ao Governo a aprovação em 
resolução do Conselho de Ministros da alteração, suspensão ou 
ratificação, total ou parcial, de plano da sua competência 
relativamente ao qual a desconformidade se verifica. --------------- 
10 — Quando a decisão seja proferida em conferência decisória, os 
pareceres emitidos têm natureza não vinculativa, independentemente 
da sua classificação em legislação especial. ----------------------- 
11 — O procedimento de decisão da administração central previsto nos 
números anteriores é objeto de portaria dos membros do Governo 
responsáveis pelo ordenamento do território e pela administração 
local. ------------------------------------------------------------- 
17 Artigo 24.- Indeferimento do pedido de licenciamento ------------- 
1 — O pedido de licenciamento é indeferido quando: ----------------- 
a) Violar plano municipal de ordenamento do território, plano 
especial de ordenamento do território, medidas preventivas, área de 
desenvolvimento urbano prioritário, área de construção prioritária, 
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que lhe foi conferida pelo DL177/01 de 4 de Junho alterado e 
republicado pelo Dec.- Lei 26/2010 de 30 de Março, propõe-se 
indeferimento ao projeto de arquitetura apresentado sob requerimento 
n.º 106/12.--------------------------------------------------------- 
À Consideração Superior.-------------------------------------------- 
DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, 
SR. ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 31.01.2012:--------------------------
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria.-----------------------
À Consideração Superior.-------------------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.02.01. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. Conceda-se a audiência 
dos interessados. -------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE ITERVENÇÃO 
MUNICIPAL, ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE 2012.02.01 ------------------ 
Visto. Concordo. Á reunião de câmara para deliberação. ------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o 
teor da mesma. Notifique-se. --------------------------------------- 
 
 
3.7. LAR DE IDOSOS E SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO, PEDIDO DE 
APROVAÇÃO DE ARQUITETURA – JUNTA DE FREGUESIA DE VILELA SECA – 
BAIRRO DE BAIXO, FREGUESIA DE VILELA SECA – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE 
GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL DA SR. ENG.ª BRANCA MANUELA GIL 
FERREIRA, DATADA DE 19.01.2012 ------------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: --------------- 
1.-Introdução ------------------------------------------------------ 
1.1.- A Junta de Freguesia de Vilela Seca, apresenta sob 
requerimento n.º 2683/11, referente ao processo n.º 56/11, 
elementos, relativos ao pedido de licenciamento, com vista à 
aprovação de uma operação urbanística de edificação, 
consubstanciada, em obras de ampliação18 e instalação de um “Lar de 
idosos e Serviço de Apoio Domiciliário”, situado no lugar do bairro 
de Baixo – Vilela Seca, freguesia de Vilela Seca no concelho de 
Chaves. ------------------------------------------------------------ 
2.-Antecedentes ---------------------------------------------------- 
2.1.- No que diz respeito a antecedentes do presente processo, nada 
foi encontrado nos arquivos desta Edilidade. ----------------------- 
3.-Instrução do Pedido---------------------------------------------- 

                                                                                                                                                                                     

servidão administrativa, restrição de utilidade pública ou quaisquer 
outras normas legais e regulamentares aplicáveis; ------------------ 
b) Existir declaração de utilidade pública para efeitos de 
expropriação que abranja o prédio objeto do pedido de licenciamento, 
salvo se tal declaração tiver por fim a realização da própria 
operação urbanística; ---------------------------------------------- 
c) Tiver sido objeto de parecer negativo, ou recusa de aprovação ou 
autorização de qualquer entidade consultada nos termos do presente 
diploma cuja decisão seja vinculativa para os órgãos municipais.---- 
18 «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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3.1.- O processo está instruído de acordo com o disposto no artigo 
1119 da Portaria 232/2008 de 11 de Março, e de acordo com o art.º 1320 

                                                           
19 11.º - Licenciamento de obras de edificação ---------------------- 
1 — O pedido de licenciamento de obras de edificação em áreas 
abrangidas por plano de pormenor, plano de urbanização ou plano 
diretor municipal deve ser instruído com os seguintes elementos: --- 
a) Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer 
direito que confira a faculdade de realização da operação; --------- 
b) Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida 
pela conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios 
abrangidos; -------------------------------------------------------- 
c) Extratos das plantas de ordenamento, zonamento e de implantação 
dos planos municipais de ordenamento do território vigentes e das 
respetivas plantas de condicionantes, da planta síntese do 
loteamento, se existir, e planta à escala de 1:2500 ou superior, com 
a indicação precisa do local onde se pretende executar a obra; ----- 
d) Planta de localização e enquadramento à escala da planta de 
ordenamento do plano diretor municipal ou à escala de 1:25 000 
quando este não existir, assinalando devidamente os limites da área 
objeto da operação; ------------------------------------------------ 
e) Extratos das plantas do plano especial de ordenamento do 
território vigente; ------------------------------------------------ 
f) Projeto de arquitetura; ----------------------------------------- 
g) Memória descritiva e justificativa; ----------------------------- 
h) Estimativa do custo total da obra; ------------------------------ 
i) Calendarização da execução da obra; ----------------------------- 
j) Quando se trate de obras de reconstrução deve ainda ser junta 
fotografia do imóvel; ---------------------------------------------- 
l) Cópia da notificação da câmara municipal a comunicar a aprovação 
de um pedido de informação prévia, quando esta existir e estiver em 
vigor; ------------------------------------------------------------- 
m) Projetos da engenharia de especialidades caso o requerente 
entenda proceder, desde logo, à sua apresentação; ------------------ 
n) Termos de responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos 
e coordenador de projeto quanto ao cumprimento das normas legais e 
regulamentares aplicáveis; ----------------------------------------- 
20 Artigo 13.º -Requerimento, comunicação e respetiva instrução ----- 
1 — Todos os procedimentos previstos no RJUE iniciam -se através de 
requerimento ou comunicação e obedecem ao disposto nos artigos 8.º a 
10.º desse diploma e devem ser acompanhados dos elementos 
instrutórios previstos na Portaria n.º 232/2008, de 11 de Março, 
para além dos documentos especialmente referidos no aludido diploma 
legal. ------------------------------------------------------------- 
2 — O requerimento ou comunicação e respetivos elementos 
instrutórios devem ser apresentados em duplicado, acrescidos de 
tantas cópias quantas as entidades exteriores a consultar. --------- 
3 — Os elementos indicados no número anterior (peças escritas e 
desenhadas) deverão também ser apresentados em suporte digital — CD 
— nos seguintes termos: -------------------------------------------- 
a) Os textos — Peças Escritas — deverão ser entregues no formato PDF 
(Portable Document Format da Adobe Systems), DOC ou DOCX (extensão 
dos arquivos do Microsoft Word), ou outros formatos que sejam 
previamente acordados com os serviços técnicos municipais; --------- 
b) As peças desenhadas deverão ser apresentadas num dos seguintes 
formatos: DWG (extensão dos arquivos da Autodesk), DWF (Design Web 
Format da Autodesk), DGN (extensão dos arquivos do Microstation), 
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SHP (extensão dos arquivos da ArcGIS — ESRI), DXF (Drawing 
Interchange File Format vector graphics (AutoCAD) ou outros formatos 
que sejam previamente acordados com os serviços técnicos municipais;  
c) A planta de implantação (obras de edificação) ou a planta de 
síntese (operações de loteamento e obras de urbanização) devem estar 
georreferenciados, com ligação à rede geodésica nacional, recorrendo 
ao Sistema de Coordenadas Hayford -Gauss, Datum73; ----------------- 
d) As plantas de Implantação/Síntese deverão ser elaboradas sobre 
levantamento topográfico, contendo ainda informação sobre a área 
envolvente da parcela, representando elementos físicos 
identificáveis no local e ou edificações que permitam definir os 
parâmetros de edificabilidade; ------------------------------------ 
e) Os limites físicos da área objeto da pretensão deverão ter uma 
representação gráfica inequívoca; ---------------------------------- 
f) A conceção do projeto em suporte informático deverá ser à escala 
real 1:1 (Uma unidade no desenho correspondente a um metro no 
terreno), sem prejuízo das escalas normalmente adotadas na 
representação em papel; -------------------------------------------- 
g) O ficheiro com as plantas de Implantação/Síntese deverá ser 
preferencialmente em formato DWG, organizado de forma que as 
referidas plantas se projetem sobre o levantamento topográfico já 
referido e estruturado com os níveis de informação, de acordo com 
exemplo em formato digital constante no site institucional do 
Município de Chaves(www.chaves.pt), ou a fornecer pelos serviços 
municipais, os quais correspondem à nomenclatura dos níveis “Layers” 
do desenho e do seguinte modo: ------------------------------------- 
Nível 1 — Desenho da planimetria existente; ------------------------ 
Exemplo: NÍVEL 1 -EXISTENTE -COTAS --------------------------------- 
Nível 2 — Quadro de cotas/quadro sinóptico do proposto; ------------ 
Exemplo: NÍVEL 2 -QUADRO DE COTAS ---------------------------------- 
Nível 3 — Cadastro existente na parcela a intervir; ---------------- 
Exemplo: NÍVEL 3 -EXISTENTE –MURO ---------------------------------- 
Nível 4 — Cadastro resultante (deverá corresponder a uma poligonal 
fechada); ---------------------------------------------------------- 
Exemplo: NÍVEL 4 -EXISTENTE -LIMITE -TERRENO; ---------------------- 
Nível 5 — Zonas Exteriores, limites do lote, com descrição de cotas; 
Exemplo: NÍVEL 5 -PROPOSTA -ZONAS -VERDES; ------------------------- 
Exemplo: NÍVEL 5 -PROPOSTA -LOTE1 (em Loteamentos) ----------------- 
Nível 6 — Implantação(ões), com descrição de cotas; ---------------- 
Exemplo: NÍVEL 6 -PROPOSTA -AREA -IMPLANTAÇÃO; --------------------- 
Nível 7 — Altimetria proposta (curvas de nível e cotas). ----------- 
Exemplo: NÍVEL 7 -PROPOSTA -CURVA -DE -NIVEL; ---------------------- 
Nível 8 — Legendas; ------------------------------------------------ 
Exemplo: NÍVEL 8 -LEGENDA; ----------------------------------------- 
Nível 9 — Elementos existentes de carácter público; ---------------- 
Exemplo: NÍVEL 9 -POSTE -DE -ILUMINAÇÃO; ---------------------------  
4 — No pedido de informação prévia relativo a qualquer tipo de 
operação urbanística, o respetivo requerimento deve referir 
concretamente os aspetos que se pretende ver esclarecidos ou 
informados. -------------------------------------------------------- 
5 — O pedido de informação prévia deve ser instruído com os 
elementos constantes na Portaria n.º 232/2008, de 11 de Março, bem 
como dos elementos seguintes: -------------------------------------- 
a) Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida 
pela Conservatória do Registo Predial referente ao prédio ou prédios 
abrangidos; -------------------------------------------------------- 
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do Regulamento Municipal de Urbanização e de Edificação, 
designadamente:----------------------------------------------------- 
 - Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida 
pela conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios 
abrangidos;---------------------------------------------------------  
- Extracto da planta de ordenamento, do plano Director Municipal, 
com a indicação precisa do local onde se pretende executar a obra;-- 
- 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 desenhada sobre levantamento topográfico à 
escala de 1:200;---------------------------------------------------- 
-Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 
todos os compartimentos;-------------------------------------------- 
- Alçados à escala de 1:100;---------------------------------------- 
- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------ 
- Declaração do topografo;------------------------------------------ 
- Desenho de alterações;-------------------------------------------- 
- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto georeferênciadas;-- 
- Plano de acessibilidades;----------------------------------------- 
- Projeto de Segurança contra incêndio;----------------------------- 
- Projeto de redes prediais de água e esgotos;---------------------- 
- Projeto de águas pluviais;---------------------------------------- 
4.- Localização----------------------------------------------------- 
4.1.- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 
apresentada, o prédio urbano tem a área total de 650.00 m2, está 
inscrito na matriz com o n.º 32 e descrito na conservatória do 
Registo Predial sob o n.º 128/19880224 da freguesia de Vilela Seca.- 

                                                                                                                                                                                     

b) Quando o interessado não seja o proprietário do prédio, deve 
indicara morada do proprietário, bem como dos titulares de qualquer 
direito real sobre o prédio, com vista à sua correta notificação por 
parte da Câmara Municipal, sob pena de aplicação, com as necessárias 
adaptações, do disposto no n.º 4, do artigo 11.º do RJUE. ----------  
11 — Todos os levantamentos topográficos apresentados no âmbito da 
instrução dos pedidos de realização de operações urbanísticas 
deverão ser acompanhados de uma Declaração (documento escrito) na 
qual o Topografo autor do respetivo levantamento topográfico declare 
a conformidade do mesmo com os elementos cadastrais presentes no 
local. ------------------------------------------------------------- 
12 — A Declaração mencionada no número anterior deverá também ser 
apresentada até cinco dias após o início dos trabalhos relativos à i 
m plantação de quaisquer obras novas de urbanização e de edificação, 
com a menção adicional de que esta foi efetuada no estrito 
cumprimento do projeto aprovado. Esta referência deverá ainda ser 
registada no Livro de Obra. ---------------------------------------- 
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Localização da 
pretensão. 

 
5.- Enquadramento da Pretensão-------------------------------------- 
5.1.- No regime jurídico-------------------------------------------- 
5.1.1.- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no 
disposto na alínea c) do n.º 2 art.º 421 do Dec.- Lei555/99 alterado 
pelo Dec.- Lei n.º 26/2010 de 30 de Março, por se tratar de obras de 
ampliação em área não abrangida por operação de loteamento, estando 
deste modo sujeito a licença administrativa.------------------------ 
5.2.- Nas disposições do Plano Diretor Municipal-------------------- 
5.2.1.- O prédio urbano tem na sua totalidade 650.00 m2 (de acordo 
com Certidão da Conservatória do Registo Predial apresentada) e está 
inserido em espaço de classe 1 – espaço Urbano e Urbanizável – 
categoria 1.3 – Outros Aglomerados e em núcleos tradicionais dos 
aglomerados rurais, de acordo com as plantas de Ordenamento do Plano 
Diretor Municipal;-------------------------------------------------- 
5.2.2.- Segundo a planta de condicionantes n.º 34 A sobre o terreno 
não impede nenhuma servidão e/ou restrição de utilidade pública;---- 
6.- Consulta a Entidades Externas ao Município---------------------- 
6.1.- No âmbito do presente projeto de ampliação e instalação de um 
lar de idosos, foram consultadas as seguintes entidades, sendo que, 
algumas foram consultadas diretamente pelo requerente, conforme 
previsto no art. 13-B22 do Dec.- Lei555/99 alterado pelo Dec.- Lei 
n.º 26/2010 de 30 de Março: ---------------------------------------- 

                                                           
21 Artigo 4.º - Licença, comunicação prévia e autorização de 
utilização ---------------------------------------------------------  
1 — A realização de operações urbanísticas depende de controlo 
prévio, que pode revestir as modalidades de licença, comunicação 
prévia ou autorização de utilização, nos termos e com as exceções 
constantes da presente secção. ------------------------------------- 
2 — Estão sujeitas a licença administrativa: ----------------------- 
a) As operações de loteamento; ------------------------------------- 
b) As obras de urbanização e os trabalhos de remodelação de terrenos 
em área não abrangida por operação de loteamento; ------------------ 
c) As obras de construção, de alteração ou de ampliação em área não 
abrangida por operação de loteamento ou por plano de pormenor que 
contenha os elementos referidos nas alíneas c), d) e f) do n.º 1 do 
artigo 91.º do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, que 
estabelece o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial; 
22 Artigo 13.º -B - Consultas prévias ------------------------------- 
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6.1.1.- O requerente apresenta parecer favorável da Autoridade 
Nacional de Proteção Civil, nos termos da informação anexa, datada 
de 2011-09-02; ----------------------------------------------------- 
6.1.2.- Delegação de Saúde, a qual emite parecer favorável datado de 
2011-04-08, que se deve dar conhecimento ao requerente;------------- 
6.1.3.- O requerente apresenta parecer favorável do Instituto da 
Segurança Social, I.P., nos termos da informação datada de 2011-02-
17; ---------------------------------------------------------------- 
7.- Parecer Interno ------------------------------------------------ 
7.1.- Foi solicitado parecer a Divisão de Abastecimento Público, 
sobre as infraestruturas hidráulicas, a qual emite parecer favorável 
datado de 2011-06-16, que se deve dar conhecimento ao requerente;--- 
8.- Análise da Pretensão ------------------------------------------- 
8.1.- Da análise do projeto apresentado constata-se que: ---------- 
8.1.1.- O imóvel que se pretende ampliar, de acordo com os elementos 
arquitetónicos que o caracterizam, julgo, tratar-se de uma 
construção antiga, construída em data anterior a 1970, pelo que se 
considera, tratar-se de uma preexistência, de acordo com o disposto 
na alínea a) do n.º 1 do art.º 523 do Plano Diretor Municipal;------- 

                                                                                                                                                                                     

1 — O interessado na consulta a entidades externas pode solicitar 
previamente os pareceres, autorizações ou aprovações legalmente 
exigidos junto das entidades competentes, entregando -os com o 
requerimento inicial ou com a comunicação prévia, caso em que não há 
lugar a nova consulta desde que, até à data da apresentação de tal 
pedido ou comunicação na câmara municipal, não haja decorrido mais 
de um ano desde a emissão dos pareceres, autorizações ou aprovações 
emitidos ou desde que, caso tenha sido esgotado este prazo, não se 
tenham verificado alterações dos pressupostos de facto ou de direito 
em que os mesmos se basearam. -------------------------------------- 
2 — Para os efeitos do número anterior, caso qualquer das entidades 
consultadas não se haja pronunciado dentro do prazo, o requerimento 
inicial ou a comunicação prévia podem ser instruídos com prova da 
solicitação das consultas e declaração do requerente ou comunicante 
de que os mesmos não foram emitidos dentro daquele prazo. ---------- 
3 — Não tendo o interessado promovido todas as consultas 
necessárias, o gestor do procedimento promove as consultas a que 
haja lugar ou, quando aplicável, comunica o pedido à CCDR, no prazo 
de cinco dias a contar da data do requerimento ou da data da entrega 
dos elementos solicitados nos termos do n.º 3 do artigo 11.º  ------ 
4 — No termo do prazo fixado para a promoção das consultas, o 
interessado pode solicitar a passagem de certidão dessa promoção, a 
qual será emitida pela câmara municipal ou pela CCDR no prazo de 
oito dias. --------------------------------------------------------- 
5 — Se a certidão for negativa, o interessado pode promover 
diretamente as consultas que não hajam sido realizadas ou pedir ao 
tribunal administrativo que intime a câmara municipal ou a CCDR a 
fazê-lo, nos termos do artigo 112.º do presente diploma. ----------- 
23 Artigo 5º – Preexistências --------------------------------------- 

1 - Para efeitos do presente Regulamento consideram-se 
preexistências as atividades, explorações, instalações, edificações, 
equipamentos ou quaisquer atos que, executados ou em curso à data de 
entrada em vigor do Plano Diretor Municipal, cumpram nesse momento 
qualquer das seguintes condições: ---------------------------------- 
a) Não carecerem de qualquer licença, aprovação ou autorização, nos 
termos da lei; ----------------------------------------------------- 
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8.1.2.- O artigo 60 do Decreto-Lei 555/99 e Ulteriores Alterações, 
consagra o principio geral denominado como “principio da proteção do 
existente” o qual decorre da não retroatividade das leis. Neste 
contexto, e de acordo com o n.º 2 do art.º 6024 do mesmo diploma a 
«concessão de licença ou autorização para a realização de obras de 
reconstrução ou de alteração não pode ser recusada com fundamento em 
normas legais ou regulamentares supervenientes á construção 
originária, desde que tais obras não originem ou agravem 
desconformidade com as normas em vigor ou tenham como resultado a 
melhoria das condições de segurança e de salubridade da edificação;- 
8.1.3 - É proposta uma área bruta de construção de 1035.19 m2, para o 
conjunto a edificar e distribuídos pelos 3 pisos; ------------------ 
8.1.4.- De acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 1925 do Plano 
Diretor Municipal, o índice de construção para o local é de 0.50 m2/ 
m2, o requerente poderia então erigir uma edificação com (650.00 m2 x 
0.50 m2/ m2) = 325.00 m2 de área bruta de construção;---------------- 
8.1.5.- No entanto no n.º 2 do art.º 2226 do Plano Diretor Municipal, 
prevê que os índices de construção poderão ser ultrapassados, quando 

                                                                                                                                                                                     

b) Estarem licenciados, aprovados ou autorizados pela entidade 
competente, nos casos em que a lei a tal obriga, e desde que as 
respetivas licenças, aprovações ou autorizações não tenham caducado 
ou sido revogadas ou apreendidas. ---------------------------------- 
24 Artigo 60.º -Edificações existentes ------------------------------ 
1 — As edificações construídas ao abrigo do direito anterior e as 
utilizações respetivas não são afetadas por normas legais e 
regulamentares supervenientes. ------------------------------------- 
2 — A licença ou admissão de comunicação prévia de obras de 
reconstrução ou de alteração das edificações não pode ser recusada 
com fundamento em normas legais ou regulamentares supervenientes à 
construção originária desde que tais obras não originem ou agravem 
desconformidade com as normas em vigor ou tenham como resultado a 
melhoria das condições de segurança e de salubridade da edificação.  
3 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, a lei pode 
impor condições específicas para o exercício de certas atividades em 
edificações já afetas a tais atividades ao abrigo do direito 
anterior, bem como condicionar a execução das obras referidas no 
número anterior à realização dos trabalhos acessórios que se mostrem 
necessários para a melhoria das condições de segurança e salubridade 
da edificação. ----------------------------------------------------- 
25 Artigo 19º – Regras de edificabilidade --------------------------- 

1 - A edificabilidade em lotes ou parcelas constituídos ao abrigo de 
projetos de ordenamento urbanístico ou operações de loteamento 
plenamente eficazes rege-se pela respetiva disciplina regulamentar. 
2 - A edificabilidade em parcelas não submetidas à disciplina dos 
instrumentos urbanísticos referidos no número anterior fica sujeita 
às seguintes regras: ----------------------------------------------- 
a) A área bruta de construção máxima a autorizar é a que resulta da 
aplicação dos seguintes índices: ----------------------------------- 
Os estabelecidos para a zona onde se localiza a parcela, quando se 
tratar de área disciplinada por plano de urbanização; -------------- 
0,5 m2/m2, nos restantes casos; ------------------------------------ 
26 Artigo 22º – Edificabilidade máxima ------------------------------ 

1 - A edificabilidade máxima admissível em cada uma das categorias 
de espaços que constituem esta classe é a que decorre das 
disposições dos artigos integrantes da presente secção, não podendo 
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se trate de edificações em parcelas situadas em núcleos tradicionais 
dos aglomerados rurais, desde que o município reconheça que tal se 
justifica, por razões de integração na envolvência ou coerência 
formal da imagem urbana;-------------------------------------------- 
8.1.6.- Assim, tendo se constatado tratar-se de um núcleo 
tradicional de aglomerado rural, onde o índice de construção médio 
nas parcelas contíguas é de aproximadamente 2.0 m2/ m2, é possível 
concluir que, o projeto em apreciação pode ser enquadrado no n.º 2 
do art.º 22 do Plano Diretor Municipal;----------------------------- 
8.1.7.- A pretensão preconiza uma área bruta de construção de 1 
035.19 m2, o que implica um índice de construção de (1 035.19/650.00) 
= 1.60 m2/ m2, ou seja, inferior ao índice de construção médio nas 
parcelas contíguas que é de 2.00 m2/ m2, que resulta da aplicação do 
valor médio dos índices de construção correspondentes as edificações 
existentes nas parcelas contíguas da parcela em causa, de acordo com 
o estipulado no n.º 3 do art.º 22 do Plano Diretor Municipal;------- 
8.1.8.- Face ao uso pretendido, para prestação de serviços, há a 
referir que se enquadra no disposto na alínea a) do n.º 2 do art.º 
727 do Plano Diretor Municipal, onde dispõe que, os espaços de classe 

                                                                                                                                                                                     

exceder, salvo nas situações especificadas nos números seguintes, a 
que resulta da aplicação dos seguintes índices de construção: ------ 
a) Categoria 1.1 – cidade de Chaves: ------------------------------- 
Ic = 1,5 m2/m2; ----------------------------------------------------- 
b) Categoria 1.2 – vila de Vidago: --------------------------------- 
Ic = 1,2 m2/m2; ----------------------------------------------------- 
c) Categoria 1.3 – outros aglomerados: ----------------------------- 
Ic = 0,8 m2/m2; ----------------------------------------------------- 
d) Categoria 1.4 – áreas periurbanas de Chaves: -------------------- 
Ic = 0,5 m2/m2. ----------------------------------------------------- 
2 - Os valores estabelecidos no número anterior poderão ser 
ultrapassados quando se trate de edificações em parcelas situadas em 
áreas a submeter a planos de salvaguarda e valorização, em centros 
históricos ou em núcleos tradicionais dos aglomerados rurais, desde 
que o município reconheça que tal se justifica por razões de 
integração na envolvência ou de coerência formal da imagem urbana. 
3 - Nos casos mencionados no número anterior, a edificabilidade 
máxima a autorizar será a que resulta da aplicação do valor médio 
dos Ic correspondentes às edificações existentes nas parcelas 
contíguas da parcela em causa ou a que for permitida ou estiver 
estabelecida em plano de salvaguarda e valorização, quando 
plenamente eficaz. ------------------------------------------------- 
27 Artigo 7º – Ordenamento do território municipal ------------------ 

1 - Para efeitos de aplicação deste Regulamento, o território do 
concelho de Chaves reparte-se pelas seguintes classes e categorias 
de espaços, estabelecidas em função do uso dominante dos solos e 
traduzidas graficamente na planta de ordenamento: ------------------ 
a) Classe 1 – espaços urbanos e urbanizáveis, subdividida nas 
seguintes categorias: ---------------------------------------------- 
Categoria 1.1 – cidade de Chaves; ---------------------------------- 
Categoria 1.2 – vila de Vidago; ------------------------------------ 
Categoria 1.3 – outros aglomerados; -------------------------------- 
Categoria 1.4 – áreas periurbanas de Chaves; ----------------------- 
Categoria 7.2 – rede rodoviária fundamental. ----------------------- 
2 - As classes de espaços estabelecidas no número anterior 
caracterizam-se do seguinte modo: ---------------------------------- 
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1 possuem já ou estão vocacionados para a utilização e ocupação do 
solo de tipo predominantemente residencial, terciária ou mista.----- 
8.1.9.- O projeto de arquitetura está de acordo com o estipulado no 
n.º1 e 2 do art.º 20 do DL 555/99, de 16 de Dezembro e Ulteriores 
Alterações;--------------------------------------------------------- 
8.1.10.- Dado o núcleo antigo, em que se insere a pretensão, pode 
ser dispensada do cumprimento dos lugares mínimos de estacionamento, 
previstos na alínea d) do n.º 3 do art.1228 do Plano Diretor 
Municipal, em conformidade com o disposto no seu n.º 5;------------- 
9.- Proposta de Decisão--------------------------------------------- 
9.1.- Propõe-se a aprovação do projeto de arquitetura, apresentado 
sob requerimento n.º 2683/11.--------------------------------------- 
9.2- De acordo com o n.º4 do art. 20º do DL 555/99 de 16 de Dezembro 
e Ulteriores Alterações, dispõe o interessado do prazo de seis meses 
para apresentar projetos de especialidades conforme estabelecido no 
n.º 5 do art.º 11 da Portaria 232/2008 de 11 de Março, 
designadamente:----------------------------------------------------- 
- Projeto de estabilidade que inclua o projeto de escavação e 
contenção periférica;----------------------------------------------- 
- Projeto de águas pluviais (já apresentado);----------------------- 
- Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica;-------- 
- Projeto de instalação de gás ou declaração de isenção;------------ 
- Projeto de redes prediais de água e esgotos (já apresentado);----- 
- Projeto de instalações telefónicas e de telecomunicações;--------- 
- Estudo de comportamento térmico;---------------------------------- 
- Projeto acústico;------------------------------------------------- 
- Projeto de Segurança Contra Incêndio (já apresentado);------------ 
- Projeto de arranjos exteriores (já apresentado);------------------ 
No prazo de 60 dias a contar do início dos trabalhos, deve o 
promotor da obra, apresentar na câmara municipal cópia do projeto de 
execução de arquitetura, e de especialidades, do projeto agora 
apresentado.-------------------------------------------------------- 
À Consideração Superior.-------------------------------------------- 
DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, 
SR. ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 23.01.2012:--------------------------
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

                                                                                                                                                                                     

a) Classe 1 – espaços urbanos e urbanizáveis – espaços que possuem 
já ou estão vocacionados para uma utilização e ocupação do solo de 
tipo predominantemente residencial, terciária ou mista, traduzida 
pela concentração dos espaços edificados, pelo nível de infra-
estruturação urbanística e pelos equipamentos, atividades e funções 
neles implantados ou instalados; ----------------------------------- 
28 Artigo 12º – Áreas para estacionamento de veículos --------------- 
1 - Todas as novas edificações terão de dispor, dentro do perímetro 
do respetivo lote ou das suas partes comuns privadas, quando 
existam, de espaços destinados ao estacionamento de veículos 
automóveis, sendo a sua área mínima estabelecida em função dos 
destinos de uso do edifício e da sua dimensão. --------------------- 
2 - Os parâmetros para o dimensionamento das áreas mínimas 
destinadas a estacionamento serão estabelecidos através de 
regulamento municipal, planos de urbanização ou projetos de 
ordenamento urbanístico. ------------------------------------------- 
5 - O município poderá estabelecer para situações de exceção 
devidamente tipificadas, nomeadamente edifícios situados em centros 
históricos ou núcleos antigos das povoações, a dispensa do 
cumprimento das disposições constantes dos números anteriores. ----- 
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regulamentares estabelecidos sobre a matéria.-----------------------
À Consideração Superior.-------------------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.02.01. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE ITERVENÇÃO 
MUNICIPAL, ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE 2012.02.01 ------------------ 
Visto. Concordo. Á reunião de câmara para deliberação. ------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o 
teor da mesma. Notifique-se. --------------------------------------- 
 
 
3.8. RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DUM IMÓVEL DESTINADO A HABITAÇÃO 
COLETIVA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, PEDIDO DE APROVAÇÃO DE ARQUITETURA – 
IMOBILIÁRIA DURÃO E DURÃO, LDA. – RUA DO OLIVAL/RUA CÂNDIDO DOS 
REIS, FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE 
GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL DA SR. ARQ.ª DORA HELENA PEREIRA 
PINTO VIDEIRA, DATADA DE 24.01.2012 -------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: --------------- 
1 - Introdução/Antecedentes ---------------------------------------- 
1.1 - A firma requerente acima referida, na qualidade de 
proprietária de um edifício sito na Rua Cândido dos Reis (Rua do 
Olival), freguesia de Santa Maria Maior, em Chaves, apresentou 
projeto de arquitetura relativo à reconstrução/ampliação para 
edifício de habitação coletiva, comércio e serviços; -------------- 
1.2 - Considerando que o prédio do requerente se encontra dentro da 
área de proteção ao monumento nacional constituído pelo Castelo de 
Chaves, os Fortes de S. Francisco e S. Neutel e os panos de muralha 
remanescentes (Decreto n.º 28536, DG 66, de 22 de Março de 1938), 
foi enviada cópia do presente projeto de arquitetura à DRCN, 
solicitando a emissão do competente parecer.------------------------ 
1.3 - A DRCN, através de ofício n.º S-2012/274479 (C.S:769959) 
datado de 12/01/2012, emitiu parecer final favorável condicionado ao 
projeto apresentado, na sequência dos elementos entregues;---------- 
(cuja cópia deverá ser fornecida ao requerente) -------------------- 
2 - Enquadramento da Pretensão ------------------------------------- 
2.1 - Instrumentos de planeamento em vigor – PDM ------------------- 
2.1.1 - De acordo com extrato da planta nº 34A do Plano Diretor 
Municipal, o edifício localiza-se em classe 1 – Espaços Urbanos e 
Urbanizáveis, categoria 1.1 - cidade de Chaves; -------------------- 
2.2 - Enquadramento no Plano de Salvaguarda do Centro Histórico - 
Zona de Intervenção do Programa POLIS (Elemento orientador da gestão 
urbanística -------------------------------------------------------- 
2.2.1 - De acordo com a proposta do referido plano, o conjunto de 
edifícios em análise aparece caracterizado como um exemplo de 
arquitetura civil, de linguagem tradicional, composto por paredes 
mistas com elementos resistentes em pedra e tabique, e com um piso e 
um em sótão; ------------------------------------------------------- 
3 . Análise do pedido/ Parecer ------------------------------------- 
3.1 - Considerações de ordem urbanística --------------------------- 
3.1.1 - O projeto de arquitetura agora apresentado propõe a 
reconstrução ao nível da fachada – r/chão - do edifício existente, e 
ampliação do mesmo pela proposta de criação de mais 3 pisos – 2 
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pisos mais um que resulta do aproveitamento, na sua totalidade, do 
vão do telhado -------------------–--------------------------------- 
3.1.2 - Em termos de tipologias, são propostas: -------------------- 
1 Estabelecimento comercial no piso -1 (em cave) ------------------- 
4 Estabelecimentos comerciais no piso ao nível do arruamento, piso 
1------------------------------------------------------------------- 
5 escritórios (serviços) no 2º piso--------------------------------- 
4 fogos no 3º piso – 2T1 duplex, 1T2 duplex, 1T2-------------------- 
3.1.3 - Em termos de parâmetros urbanísticos são propostos:--------- 
Área do terreno – 405,44m2------------------------------------------ 
Área de implantação – 405,44m2-------------------------------------- 
Área bruta de construção – 1.652,81m2------------------------------- 
N.º Pisos – 1 abaixo da cota de soleira, 4 acima da cota de soleira- 
3.2 - Parecer / Proposta de decisão--------------------------------- 
3.2.1 - Da análise da proposta apresentada estes Serviços têm a 
informar que a proposta a mesma se enquadra nos parâmetros 
urbanístico-legais e regulamentares aplicáveis à área em análise;--- 
3.2.2 - Considerando que não existe qualquer impedimento para que se 
aprove, nesta fase, o presente projeto de arquitetura; ------------- 
3.3 - Face ao exposto, e nos termos do descrito no artigo 23.º do DL 
555/99 de 16/12 e ulteriores alterações, entende-se emitir parecer 
favorável ao presente projeto de arquitetura, propondo-se assim o 
deferimento do mesmo;----------------------------------------------- 
3.4 - De acordo com o descrito no n.º 4 do artigo 20.º do Decreto-
Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, e ulteriores alterações, o 
requerente dispõe de um prazo de seis meses para apresentar os 
projetos da engenharia das especialidades referidos no n.º 5 do 
artigo 11.º da Portaria 232/2008, de 11 de Março, tendo em vista a 
sua posterior aprovação, acompanhados ainda de:--------------------- 
Projeto de Execução de arquitetura---------------------------------- 
Pormenores construtivos das soluções a adotar----------------------- 
Alçados corrigidos no que diz respeito a caixilharia dos vãos do 
r/chão e sua relação com as cantarias existentes-------------------- 
À Consideração Superior.-------------------------------------------- 
DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, 
SR. ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 31.01.2012:--------------------------
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. ----------------------
À Consideração Superior.-------------------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.02.01. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. --------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE ITERVENÇÃO 
MUNICIPAL, ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE 2012.02.01 ------------------ 
Visto. Concordo. Á reunião de câmara para deliberação. ------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o 
teor da mesma. Notifique-se. --------------------------------------- 
 
 

VI 
OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 
 
1- URBANIZAÇÃO 
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1.1. REABILITAÇÃO/REMODELAÇÃO DO EDIFICIO DO MAGISTÉRIO PARA A 
CRIAÇÃO DE UM CENTRO DE INCUBAÇÃO DE INDÚSTRIAS CRIATIVAS. RELATÓRIO 
FINAL -------------------------------------------------------------- 
Foi presente a informação nº 28/DOP/2012, identificada em epígrafe, 
cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.- 
1. Antecedentes--------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal de Chaves, abriu, por anúncio publicado no Diário 
da Republica, 2ª. Série, nº 198, de 14 de Outubro de 2011, concurso 
público, tendo como objetivo a adjudicação da empreitada 
“Reabilitação/Remodelação do Edifício do Magistério para a Criação 
de um centro de Incubação de Indústrias Criativas”.----------------- 
Foi definido o prazo para apresentação das propostas para o dia 14 
de Novembro de 2011, o qual foi prorrogado para o dia 24 de Novembro 
de 2011, na sequência da apresentação das listas de erros e 
omissões, por parte dos interessados.------------------------------- 
2. PARECER--------------------------------------------------------  
Foi elaborado o relatório preliminar que determinou a exclusão das 
propostas dos concorrentes: Empripar, Obras Públicas e Privadas, 
S.A., não apresentação dos documentos exigidos na alínea e) do 6.2 
do programa de Procedimento; o concorrente Construções Europa Ar-
Lindo, S.A., ao abrigo do disposto na alínea a) do nº 2 do artigo 
146 do CCP e o concorrente Santana & Cª. S.A., ao abrigo do disposto 
na alínea d) do nº 2 do artigo 146 do CCP e determinou ainda a 
adjudicação da empreitada à empresa “Costa & Carreira Lda., pelo 
valor de 760.000,00 €.---------------------------------------------- 
3. CONCLUSÃO FINAL------------------------------------------------ 
Em sede de audiência prévia dos interessados, veio o concorrente 
“Condaltom-Construções Alto Tâmega, Lda.”, apresentar as suas 
alegações no sentido de contrariar a intenção de adjudicação.------- 
O júri não encontrou fundamentos para a alteração do relatório 
preliminar, conforme exarado no relatório final em anexo.----------- 
4. PROPOSTA / DECISÃO:-------------------------------------------- 
Face ao exposto, propõe-se a aprovação do relatório final da 
empreitada “Reabilitação/Remodelação do Edifício do Magistério para 
a Criação de um centro de Incubação de Indústrias Criativas”, à 
empresa “Costa & Carreira, Lda.” pelo valor de 760.000,00€ 
(Setecentos e sessenta mil euros) IVA não incluído, com um prazo de 
execução de 180 dias, remetendo-se o mesmo – relatório final – à 
entidade competente para autorizar despesa, no caso, a Câmara 
Municipal; --------------------------------------------------------- 
Nos termos do n.º 4 do art.º 126 do citado código, que sejam dados 
10 dias ao adjudicatário para apresentar os documentos de 
habilitação referidos nos pontos 1 e 2 do art.º 81 do mesmo código.- 
À consideração Superior.-------------------------------------------- 
Unidade Flexível de Obras Públicas, 31 de janeiro de 2012.---------- 
O Chefe de Divisão-------------------------------------------------- 
(Eng.ª Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues)------------------------- 
RELATÓRIO FINAL----------------------------------------------------- 
Aos 17 dias do mês de Janeiro de 2012, pelas 11H00, na Unidade 
Flexível de Empreitadas, reuniu o Júri designado para o concurso 
supramencionado, constituído pelos seguintes membros:--------------- 
- Presidente: Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Técnica 
superior na Unidade Flexível de Empreitadas;------------------------ 
- 1.º Vogal: Nuno Bento Rodrigues, Técnico superior na Unidade 
Flexível de Empreitadas;-------------------------------------------- 
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- 2.º Vogal: Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues, Chefe da Unidade 
Flexível de Empreitadas;-------------------------------------------- 
com o fim apreciar as alegações apresentadas em sede de Audiência 
Prévia dos interessados, nos termos do disposto no artigo 123º do 
CCP, pelo concorrente “Condaltom-Construções Alto-Tâmega, Lda” 
conforme registo n.360670, que deu entrada através da plataforma 
eletrónica, no dia 16 de Janeiro último.---------------------------  
A firma concorrente, vem, no sentido de contrariar o sentido de 
adjudicação emitido pelo júri conforme relatório preliminar de 
análise de propostas de 5 de Janeiro de 2012 propor a seguinte linha 
de ação por parte do Júri do procedimento:------------------------- 
1 – Proceder à reavaliação dos concorrentes “Costa & Carreira, Lda”, 
“Sincof - Sociedade Industrial de Construções Flaviense, S.A.” e 
“Arlindo Correia & Filhos, S.A”, tendo em consideração os seguintes 
aspetos:------------------------------------------------------------ 
a) - Costa & Carreira, Lda – ------------------------------------- 
(i) Memória descritiva – este documento abrange de um modo muito 
geral a maior parte dos trabalhos associados à empreitada. Carece de 
mais detalhe na descrição das metodologias e processo associados aos 
diversos trabalhos, particularmente no que respeita aos trabalhos 
associados aos revestimentos interiores e exteriores. O Júri atribui 
a classificação de 1, numa escala de 0,2 a 1, quando deveria apenas 
receber 0,8 ou 0,6.------------------------------------------------ 
(ii) Programação dos Trabalhos – Plano de Trabalhos – O documento 
apresentado discrimina a maior parte das tarefas da lista de preços, 
com indicação das quantidades, unidades, duração, início, fim e 
relações de precedência. O diagrama é de leitura fácil. Contudo, é 
feito apenas em semanas e o documento carece claramente de 
pormenorização, particularmente na tarefa associada à execução de 
todos os trabalhos de demolição previstos, onde o concorrente prevê 
para esses trabalhos uma duração de apenas 1 dia. As relações entre 
as tarefas (relação de precedência e de sucessão) não foram 
devidamente aprofundadas. O Júri atribuiu o valor de 1 quando 
deveria ter apenas 0,8. -------------------------------------------- 
(iii) Programação dos Trabalhos – Plano de Mão-de-Obra – Apresenta 
documento com distribuição dos técnicos associados a cada tarefa, 
com discriminação semanal, mas onde não constam informações vitais 
às tarefas tais como quantidades, rendimentos, datas previstas para 
início e fim, etc. Para além disso, o documento não tem qualquer 
assinatura visível. O Júri atribuiu o valor de 1 quando deveria ter 
apenas 0,8.--------------------------------------------------------- 
(iv) Programação dos Trabalhos – Plano de Equipamentos – Apresenta 
documento com distribuição dos equipamentos associados a cada 
tarefa, com discriminação semanal, mas onde não constam informações 
vitais às tarefas tais como quantidades, rendimentos, datas 
previstas para início e fim, etc. Para além disso, o documento não 
tem qualquer assinatura visível. O Júri atribuiu o valor de 1 quando 
deveria ter apenas 0,8.--------------------------------------------- 
(v) Programação dos Trabalhos – Plano de Pagamentos – Apresenta 
documento sem qualquer assinatura visível. ------------------------- 
(vi) Plano de segurança e saúde – Apresenta documento onde são 
descritos pormenorizadamente todos os procedimentos a implementar. 
Não tem qualquer assinatura visível. O Júri atribuiu o valor de 1, 
classificação essa que se revela desajustada.-----------------------  
b) – Sincof, Sociedade Industrial de Construções Flaviense, S.A –  
(i) Memória descritiva - O documento apresentado não tem um índice 
geral nem um índice de figuras, o que por si só dificulta a sua 
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consulta. Abrange a maior parte dos trabalhos da empreitada mas 
apresenta-se sem organização geral do documento. Carece de mais 
detalhe na descrição das metodologias e processos associados aos 
diversos trabalhos. Documento assinado. O Júri atribuiu a este 
documento 0,8 pontuação que parece mais ajustada comparativamente 
com a atribuída ao concorrente anterior;------------------------- 
(ii) Programação de Trabalhos – Plano de Trabalhos – Apresenta 
documento único assinado (programa de trabalhos), onde se encontram 
discriminadas todas as tarefas da lista de preços, com indicação de 
duração, quantidades, unidades, rendimentos, início, fim e relações 
de precedência. O diagrama é de leitura difícil, uma vez que não 
está associada nenhuma informação às barras identificativas de cada 
tarefa. A apresentação do diagrama é feita apenas em semanas. As 
relações entre as tarefas (relação de precedência e de sucessão) não 
foram devidamente aprofundadas. A exponente acha a classificação de 
1 atribuída pelo júri desajustada à qualidade do documento pelo que 
sugere a classificação de 0,8.-------------------------------------- 
(iii) Programação de Trabalhos – Plano de Mão-de-Obra – O concorrente 
não apresenta este documento. É apenas feita referência aos meios 
humanos através de uma coluna no documento programa de trabalhos, 
com a identificação dos técnicos afetos a cada tarefa. Contudo, a 
apresentação desta informação através de coluna inserida noutro 
documento, não substitui nem pode de modo algum representar o plano 
de mão-de-obra do concorrente, onde seria necessário apresentar uma 
distribuição clara dos meios humanos ao longo do tempo, por tarefa e 
em relação direta com os restantes documentos apresentados. Como 
podemos se pode ver do ponto 7 do programa do Procedimento, o 
programa de trabalhos deve ser constituído pelo plano de trabalhos, 
plano de mão-de-obra e consequente plano de pagamentos. Não se 
compreende assim a valorização dará o parâmetro recursos afetos com 
0,8 quando o concorrente não apresenta um plano de mão-de-obra 
conforme o solicitado.---------------------------------------------- 
(iv) Programação de Trabalhos – Plano de Equipamento – O concorrente 
não apresenta este documento. É apenas feita referência aos 
equipamentos através de uma coluna no documento programa de 
trabalhos, com a identificação dos equipamentos afetos a cada 
tarefa. Contudo, a apresentação desta informação através de coluna 
inserida noutro documento, não substitui nem pode de modo algum 
representar o plano de equipamento, onde seria necessário apresentar 
uma distribuição clara dos equipamentos ao longo do tempo, por 
tarefa e em relação direta com os restantes documentos apresentados. 
Como podemos se pode ver do ponto 7 do programa do Procedimento, o 
programa de trabalhos deve ser constituído pelo plano de trabalhos, 
plano de mão-de-obra e consequente plano de pagamentos. Não se 
compreende assim a valorização dará o parâmetro recursos afetos com 
0,8 quando o concorrente não apresenta um plano de equipamentos nem 
um plano de mão-de-obra conforme o solicitado.---------------------- 
(v) Programação de Trabalhos – Plano de Pagamentos – Apresenta 
apenas um plano de pagamentos com respetiva representação gráfica. 
Não é apresentado cronograma financeiro, com a exigida ligação com o 
plano de trabalhos. Documento assinado, mas sem relação direta com o 
plano de trabalhos. ------------------------------------------------ 
(vi) Plano de Segurança e Saúde – Apresenta documento onde são 
descritos pormenorizadamente todos os procedimentos a implementar. É 
atribuída a classificação de 1, considerada ajustada à qualidade do 
documento. --------------------------------------------------------- 
c) – Arlindo Correia & Filhos, S.A – ----------------------------- 
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(i) Memória descritiva - O documento apresentado tem um índice 
geral e um índice de figuras. Memória bem estruturada e com boa 
organização. Abrange todos os trabalhos da empreitada. Documento 
assinado. O Júri atribuiu a este documento pontuação máxima que 
parece ajustada à qualidade do documento apresentado, contudo devido 
à subjetividade na análise deste tipo de documentos, pensámos que 
não deveria ser superior a 0,8;------------------------------------- 
(ii) Programação de Trabalhos – Plano de Trabalhos – Apresenta todas 
as listas de preços, com discriminação em quantidades, unidades, 
duração, folga total, rendimentos e predecessoras. Não apresenta, no 
entanto datas de início e de fim para cada tarefa nem coluna com 
relações de sucessão entre tarefas. As relações entre tarefas 
(relação de precedência e de sucessão) não foram devidamente 
aprofundadas. A apresentação do diagrama é feita apenas em semanas. 
O documento apresentado não se encontra assinado. É também 
apresentado em anexo o documento “caminho crítico”, sem qualquer 
assinatura visível. A exponente acha a classificação de 1 atribuída 
pelo júri desajustada à qualidade do documento pelo que sugere a 
classificação de 0,8.----------------------------------------------- 
(iii) Programação dos Trabalhos – Plano de Mão-de-Obra – Apresenta 
documento com lista geral dos técnicos afetos à empreitada não sendo 
no entanto discriminados por tarefa do correspondente plano de 
trabalhos. A discriminação é à semana. É apresentado em anexo um 
documento com discriminação dos meios humanos e equipamento afetos a 
cada tarefa, mas onde existem tarefas sem equipamentos ou meios 
humanos associados e onde não constam informações vitais, tais como 
quantidades, rendimentos, datas previstas de início e fim, etc. O 
Júri atribuiu o valor a este documento (parâmetro recursos afetos) 
de 1, que se considera desajustada à qualidade do documento 
apresentado quando não deveria ser superior a 0,8.------------------ 
(iv) Programação dos Trabalhos – Plano de Equipamento – Apresenta 
documento com lista geral dos equipamentos afetos à empreitada não 
sendo no entanto discriminados por tarefa do correspondente plano de 
trabalhos. A discriminação é à semana. É apresentado em anexo um 
documento com discriminação dos meios humanos e equipamento afetos a 
cada tarefa, mas onde existem tarefas sem equipamentos ou meios 
humanos associados e onde não constam informações vitais, tais como 
quantidades, rendimentos, datas previstas de início e fim, etc. O 
Júri atribuiu o valor a este documento (parâmetro recursos afetos) 
de 1, que se considera desajustada à qualidade do documento 
apresentado quando não deveria ser superior a 0,8.------------------ 
(v) Programação dos Trabalhos – Plano de Pagamentos – Apresenta 
documento assinado, com a informação necessária e em harmonia com a 
lista de preços apresentada.---------------------------------------- 
(vi) Plano de Segurança e Saúde – Apresenta documento onde são 
descritos pormenorizadamente todos os procedimento a implementar.--- 
É atribuída a classificação de 1, considerada ajustada à qualidade 
do documento.------------------------------------------------------- 
2 – Proceder à exclusão dos concorrentes Costa & carreira, Lda, 
Sincof – Sociedade Industrial de Construções Flaviense, S.A e 
Arlindo Correia & Filhos, S.A. nos termos e com os seguintes 
fundamentos:-------------------------------------------------------- 
(i) Costa & carreira, Lda, devido à falta de qualquer assinatura 
visível, quer assinatura, quer mesmo em papel, quer mesmo qualquer 
marca ou selo identificativo de uma assinatura digital qualificada, 
em todos os documentos entregues pelo concorrente. Também este 
concorrente não dispões de algumas subcategorias do alvará exigidas 
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no Programa de Concurso, nem apresenta declarações de compromisso 
com empresas das especialidades exigidas, que lhe permitam cumprir a 
execução desses trabalhos em fase de obra;-------------------------- 
(ii) Sincof – Sociedade Industrial de Construções Flaviense, S.A – 
devido à falta de um plano de mão-de-obra e de um plano de 
equipamentos e também devido à falta de assinatura digital 
qualificada do documento entregue “Proposta financeira e técnica de 
arqueologia”; ------------------------------------------------------ 
(iii) Arlindo Correia & Filhos, S.A – Devido à falta de assinatura 
qualificada em dois documentos entregues – plano de trabalhos e 
caminho crítico. --------------------------------------------------- 
3 – Corrigir a valorização atribuída ao parâmetro “Recursos afetos” 
ao concorrente Condaltom, Lda. e 0,8 a 1, indo de encontro à 
qualidade apresentada nos documentos entregues, bem como à perfeita 
ligação e harmonia entre os diferentes documentos constituintes do 
Programa de Trabalhos apresentado.---------------------------------- 
4 – Decidir pela adjudicação da presente empreitada à requerente 
Condaltom – Construções do Alto-Tâmega, Lda, por ser a que oferece 
melhores condições económicas e técnicas, segundo os parâmetros de 
avaliação previamente definidos.------------------------------------ 
Neste contexto, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 
148.º do CCP, cumpre ponderar a pertinência das observações e/ou 
sugestões acima enumeradas, no sentido de apurar se as mesmas são 
idóneas para alterar o sentido de adjudicação preliminarmente 
adotado:------------------------------------------------------------ 
1 – Da proposta de alteração das classificações:-------------------- 
Após reanálise das propostas, e tendo em consideração a exposição do 
concorrente Condaltom, Construções Alto-Tâmega, SA, o júri não 
reconhece nas considerações efetuadas fundamento suscetível de gerar 
a reclassificação das mesmas, não procedendo, assim, a qualquer 
alteração.---------------------------------------------------------- 
2 – Da proposta de exclusão:---------------------------------------- 
a) Costa & Carreira, Lda – --------------------------------------- 
(i) A proposta submetida por esta empresa encontra-se assinada 
digitalmente através de certificado emitido por entidade credenciada 
para o efeito e encontra-se dentro da validade pelo que não se vê 
motivo para a exclusão; -------------------------------------------- 
(ii)  A entrega do alvará não é solicitada nesta fase, já que neste 
momento o que está em causa é a valia da proposta. A habilitação dos 
concorrentes é feita posteriormente, tal como determina o artigo 
81º. Deste modo, tal questão não constitui motivo para a exclusão em 
sede análise das propostas.----------------------------------------- 
b)  Sincof, Sociedade Industrial de Construções Flaviense, S.A. –  
(i) A proposta submetida por esta empresa encontra-se assinada 
digitalmente através de certificado emitido por entidade credenciada 
para o efeito e encontra-se dentro da validade pelo que não se vê 
motivo para a exclusão;--------------------------------------------- 
(ii) Tal como refere o exponente, o programa de procedimento exige 
na sua alínea e) do ponto 7 a apresentação de vários documentos, 
entre os quais “Programa de Trabalhos, incluindo plano de trabalhos, 
plano de mão-de-obra e plano de equipamentos e definição do 
correspondente plano de pagamentos”. Nada diz, no entanto, quanto à 
forma de apresentação nem se estes devem ou não ser apresentados em 
ficheiros/documentos separados. O concorrente “Sincof-Sociedade 
Industrial de Construções Flaviense, S.A” apresenta o plano de 
trabalhos associando a cada tarefa os meios humanos e recursos 
materiais a afectar, apresentando-se, deste modo, com grande clareza 
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na sua leitura e interpretação, atingindo de modo simples e eficaz o 
solicitado no programa do Procedimento. Não existe, portanto, 
fundamento para a exclusão do concorrente com base no argumento 
apresentado.-------------------------------------------------------- 
c) Arlindo Correia & Filhos, S.A. – ------------------------------ 
(i) A proposta submetida por esta empresa encontra-se assinada 
digitalmente através de certificado emitido por entidade credenciada 
para o efeito e encontra-se dentro da validade pelo que não se vê 
motivo para a exclusão;--------------------------------------------- 
3 – Da proposta de alteração da classificação do subfactor “Recursos 
Afetos” ao concorrente “Condaltom-Construções Alto-Tâmega, Lda”.---- 
Tal como no ponto 1, não existe nesta intenção fundamentos para que 
o Júri reclassifique o parâmetro em questão.------------------------ 
Assim, em coerência com as razões de facto e de direito enunciadas, 
o Júri delibera por unanimidade, o seguinte:------------------------ 
a) Julgar improcedentes as alegações apresentadas pela empresa 
“Condaltom, Construções Alto-Tâmega, Lda” em virtude das mesmas não 
serem susceptíveis de justificar a alteração do sentido de decisão 
anteriormente expresso no relatório preliminar.--------- 
b)Tornar definitivo, para efeitos de adjudicação da empreitada 
“Reabilitação/Remodelação do Edifício do Magistério para a Criação 
de um centro de Incubação de Indústrias Criativas” à empresa “Costa 
e Carreira, Lda” pelo valor 760.000,00€ (Setecentos e sessenta mil 
Euros) IVA não incluído, com um prazo de execução de 180 dias –, 
remetendo-se o mesmo – relatório final – à entidade competente para 
autorizar despesa, no caso, a Câmara Municipal;---------------------  
c)Nos termos do n.º 4 do art.º 126 do citado código, que sejam dados 
10 dias ao adjudicatário para apresentar os documentos de 
habilitação referidos nos pontos 1 e 2 do art.º 81 do mesmo código.- 
Nada mais havendo a tratar, elaborou-se o presente relatório, que 
vai ser assinado pelos membros do júri.----------------------------- 
O Júri do Procedimento---------------------------------------------- 
O Presidente--------------------------------------------------------
Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra----------------------------- 
Os Vogais----------------------------------------------------------- 
Nuno Bento Rodrigues------------------------------------------------ 
Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues--------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.02.01. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. --------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE ITERVENÇÃO 
MUNICIPAL, DR. PAULO ALVES DE 2012.02.01 --------------------------- 
Visto. Concordo. Á reunião de câmara para deliberação. ------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
o relatório final supra. Proceda-se em conformidade com o teor do 
mesmo. Notifique-se. ---------------------------------------------- 
 
 
1.2. REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO ADJACENTE À IGREJA DA MADALENA PARA 
INSTALAÇÃO DE UMA POUSADA DA JUVENTUDE. RELATÓRIO FINAL ------------ 
Foi presente a informação nº 27/DOP/2012, identificada em epígrafe, 
cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.- 
1. Antecedentes--------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal de Chaves, abriu, por anúncio publicado no Diário 
da Republica, 2ª. Série, nº 207, de 27 de Outubro de 2011, concurso 
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público, tendo como objetivo a adjudicação da empreitada “ 
Reabilitação do Edifício Adjacente à Igreja da Madalena, para 
Instalação de uma Pousada da Juventude”.---------------------------- 
Foi definido o prazo para apresentação das propostas para o dia 29 
de Novembro de 2011, o qual foi prorrogado para o dia 6 de Dezembro 
de 2011, na sequência da apresentação das listas de erros e 
omissões, por parte dos interessados.------------------------------- 
2. PARECER ------------------------------------------------------- 
Foi elaborado o relatório preliminar que determinou a exclusão das 
propostas do concorrente: Carlos José Fernandes & Cª. Lda., ao 
abrigo do nº 2 do artigo 70º do CCP, e a adjudicação da empreitada à 
empresa “Santana & Cª. S.A., pelo valor de 1.245.798,35 €.---------- 
3. CONCLUSÃO FINAL------------------------------------------------ 
Em sede de audiência prévia dos interessados, veio o concorrente 
“Constrope-Congevia, Engenharia e Construção S.A.”, apresentar as 
suas alegações no sentido de contrariar a intenção de adjudicação.-- 
O júri não encontrou fundamentos para a alteração do relatório 
preliminar, conforme exarado no relatório final em anexo.----------- 
4. PROPOSTA / DECISÃO:-------------------------------------------- 
Face ao exposto, propõe-se a aprovação do relatório final da 
empreitada “Reabilitação do Edifício Adjacente à Igreja da Madalena, 
para Instalação de uma Pousada da Juventude”, À empresa “Santana & 
Cª. , S.A.” pelo valor de 1.245.798,35€ (Um milhão, duzentos e 
quarenta e cinco mil, setecentos e noventa e oito euros e trinta e 
cinco cêntimos) IVA não incluído, com um prazo de execução de 240 
dias, remetendo-se o mesmo – relatório final – à entidade competente 
para autorizar despesa, no caso, a Câmara Municipal;---------------- 
Nos termos do n.º 4 do art.º 126 do citado código, que sejam dados 
10 dias ao adjudicatário para apresentar os documentos de 
habilitação referidos nos pontos 1 e 2 do art.º 81 do mesmo código.- 
À consideração Superior.-------------------------------------------- 
Unidade Flexível de Obras Públicas, 31 de janeiro de 2012.---------- 
O Chefe de Divisão-------------------------------------------------- 
(Eng.ª Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues) ------------------------ 
RELATÓRIO FINAL----------------------------------------------------- 
Aos 17 dias do mês de Janeiro de 2012, pelas 09h00, na Unidade 
Flexível de Empreitadas, reuniu o Júri designado para o concurso 
supramencionado, constituído pelos seguintes membros:--------------- 
- Presidente: Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Técnica 
superior na Unidade Flexível de Empreitadas;------------------------ 
- 1.º Vogal: Nuno Bento Rodrigues, Técnico superior na Unidade 
Flexível de Empreitadas;-------------------------------------------- 
- 2.º Vogal: Maria Madalena de Sousa Durão Branco, Técnica superior 
na Unidade Flexível de Empreitadas;--------------------------------- 
com o fim apreciar as alegações apresentadas em sede de Audiência 
Prévia dos interessados, nos termos do disposto no artigo 123º do 
CCP, pelo concorrente “Constrope-Congevia, Engenharia e Construção 
S.A.” conforme registo n.359628, que deu entrada através da 
plataforma eletrónica, no dia 12 de Janeiro último.---------------- 
A firma concorrente, vem, no sentido de contrariar o sentido de 
adjudicação emitido pelo júri conforme relatório preliminar de 
análise de propostas de 6 de Janeiro de 2012 propor o seguinte:----- 
1 – Alteração da pontuação atribuída à empresa Constrope-Congevia, 
Engenharia e Construção, S.A. no subfactor “Memória Descritiva”, 
passando esta a ser de 1 valor, pontuação idêntica à que foi 
atribuída aos concorrentes Santana & C.ª, S.A., Cociga e Costeira 
Empreiteiros, S.A., pelo facto da sua memória possuir do ponto de 
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vista qualitativo boa qualidade, muito completa e bem elaborada, 
destacando-se em relação às propostas mencionadas os seguintes 
aspectos:-----------------------------------------------------------  
d) Santana & C.ª, S.A. – Na sua memória descritiva, as atividades 
tratadas não são mais relevantes que as apresentadas pelo 
concorrente “Constrope-Congevia, Engenharia e Construção”;----------  
Refere ainda que não evidencia preocupação em mostrar ao dono de 
obra quais as atividades críticas, ou seja, aquelas que cujo atraso 
na data de início ou término condicionam o desenvolvimento dos 
trabalhos e o respetivo prazo de execução da empreitada, assim como 
o respetivo tratamento dessas mesmas atividades (justificação, 
rendimento, riscos de desvios, etc)--------------------------------- 
Cociga, Construções Civis de Gaia, S.A – O concorrente não refere de 
forma clara e específica quais as tarefas críticas e as suas 
repercussões no prazo de conclusão da empreitada, limitando-se a 
reportar a representação do caminho crítico para o plano de 
trabalhos não permitindo alcançar o caminho lógico que a empreitada 
irá tomar e quais os momentos críticos da mesma. -------------------  
e) Costeira Empreiteiros, S.A. – Não apresenta os rendimentos das 
respetivas atividades, nem a justificação das equipas consideradas. 
2 – Alteração da pontuação atribuída à empresa Constrope-Congevia, 
Engenharia e Construção, S.A. no subfactor “Plano de Trabalhos”, 
passando esta a ser de 1 valor, pois apresenta um plano de 
trabalhos, por artigo, com respetiva descrição dos trabalhos, 
mencionando o número do artigo para que exista correlação direta com 
a lista de trabalhos, e fácil perceção para quem analise e as 
respetivas quantidades, unidades, datas de início, datas de 
conclusão dos trabalhos, precedências, folgas e rendimentos para 
todas as atividades. O plano discrimina ainda as atividades por tipo 
de trabalho, ou seja os trabalhos estruturais ao nível do edifício 
são apresentados por piso, assim como as especialidades e até mesmo 
os trabalhos de arqueologia, descrevendo o tipo de trabalho a 
executar em cada um deles.------------------------------------------ 
No entanto, foi atribuída classificação máxima (1) aos concorrentes 
Costeira Empreiteiros, S.A, Santana & C.ª, S.A, Sincof, Sociedade 
Industrial de Construções Flaviense, S.A e Construções Europa Ar-
Lindo, S.A. quando se verifica que:--------------------------------- 
a) Costeira Empreiteiros, S.A. – Apresenta um plano de trabalhos 
sem que as atividades estejam relacionadas a um artigo da lista de 
trabalhos, a uma quantidade e unidade e a um respetivo rendimento, 
sem ser com isso possível aferir a duração de cada uma dessas 
atividades e afirmar que o seu plano de trabalhos está bem 
estruturado ou organizado, pois não é de possível ter a perceção de 
como se obtêm as durações apresentadas. Por outro lado também este 
concorrente não apresenta os trabalhos estruturais do edifício por 
piso mas sim apenas por atividade sem com isto demonstrar de forma 
clara e exata a execução dos mesmos--------------------------------- 
b) Santana & C,ª, S.A – Limita-se a apresentar as atividades por 
artigo mas não por tipo de trabalho. Sendo que para as 
especialidades Águas, AVAC, Elevador, Gás, Eletricidade, ITED, SADI 
e CCTV, se limita a descrever o nome dos Capítulos e não a 
representar o tipo de trabalhos a ter em conta na elaboração das 
tarefas, o mesmo se passando para os trabalhos estruturais que não 
são descritos por piso. -------------------------------------------- 
c) Sincof, Sociedade Industrial de Construções Flaviense, S.A. – O 
seu planeamento, ainda que bastante extenso em termos de atividades, 
é de difícil leitura e entendimento. Também este concorrente, quando 
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apresenta as tarefas relacionadas com a nova estrutura, não as 
representa por piso, ou seja, não detalha com rigor algumas tarefas 
significativas na execução da obra; -------------------------------- 
d) Concorrente Europa Ar-Lindo, S.A.. – Também este concorrente 
não subdivide as tarefas estruturais dos trabalhos por piso.-------- 
Note-se que nenhum destes concorrentes apresenta folgas das diversas 
atividades.-------------------------------------------------------- 
3 – Alteração da pontuação atribuída à empresa Constrope-Congevia, 
Engenharia e Construção, S.A. no subfactor “Recursos Afetos”, 
passando esta a ser de 1 valor, pois apresenta quer o plano de mão-
de-obra, quer o plano de equipamento com inteira correlação com o 
plano de trabalhos, ou seja apresenta todos os meios humanos e 
equipamentos adequados a todas as atividades, repartidos na mesma 
escala temporal, de forma a ser de fácil perceção e leitura quais os 
meios afetos à empreitada, sendo que apresenta ainda dois documentos 
onde identifica a carga semanal dos homens por tipo de profissão e a 
carga semanal do equipamento por tipo de equipamento, com vista a 
evidenciar a preocupação do nivelamento, das equipas e do 
equipamentos por tipo. --------------------------------------------- 
No entanto, foi atribuída classificação máxima (1) aos concorrentes 
Costeira Empreiteiros, S.A, Santana & C.ª, S.A, quando se verifica 
que:---------------------------------------------------------------- 
a) Costeira Empreiteiros, S.A. – Apresenta um plano de mão-de-obra 
e equipamento, com meios agregados às principais atividades 
principais, ou seja, não são descritos os recursos para todas as 
tarefas do plano de trabalhos;-------------------------------------- 
b) Santana & C,ª, S.A – Apresenta apenas um plano de mão-de-obra e 
de equipamentos à tarefa.------------------------------------------- 
Sendo certo que nenhum destes concorrentes apresenta um documento 
que evidencie por tipo de profissão e equipamento os meios inerentes 
à execução da empreitada e respetivos totais, por semana, mês ou 
outra escala temporal----------------------------------------------- 
E, em consequência, sugere que o Júri proceda à alteração da 
classificação atribuída à proposta da Empresa Constrope-Congevia, 
Eng.ª e Construção, S.A. e consequente retificação do relatório 
Preliminar, propondo de acordo com a nova classificação obtida a 
adjudicação a esta empresa.----------------------------------------- 
Neste contexto, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 
148.º do CCP, cumpre ponderar a pertinência das observações e/ou 
sugestões acima enumeradas, no sentido de apurar se as mesmas são 
idóneas para alterar o sentido de adjudicação preliminarmente 
adotado:----------------------------------------------------------- 
1 – No subfactor “Memória Descritiva” o Júri do Procedimento 
entendeu que as propostas dos concorrentes visados pelo concorrente 
“Constrope-Congevia, Engenharia e Construção” contêm mais-valias que 
determinaram a sua diferenciação, nomeadamente:--------------------- 
a) Santana & C.ª, S.A. – A memória descritiva apresentada por este 
concorrente introduz um capítulo designado “4.Descrição geral da 
obra” onde, sobretudo no seu subcapítulo “Disposições construtivas” 
é revelado um conhecimento profundo da obra em questão, dos 
trabalhos a executar e do modo como abordarão os principais 
trabalhos;---------------------------------------------------------- 
b)  Cociga, Construções Civis de Gaia, S.A - A memória descritiva 
é mais exaustiva na descrição dos trabalhos e nas metodologias a 
empregar.----------------------------------------------------------- 
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c) Costeira Empreiteiros, S.A. – A memória descritiva apresentada 
é muito completa, bem organizada e descreve com mais pormenor os 
trabalhos.---------------------------------------------------------- 
Relativamente à alegação, comum para todas as empresas visadas na 
exposição, de que estas não evidenciam qualquer referência às 
actividades críticas e às suas repercussões no desenvolvimento e 
finalização da obra, o júri considera que estas não se enquadram 
neste subfactor, pelo que a sua análise não tem aqui qualquer tipo 
de repercussão.----------------------------------------------------- 
Não existem assim motivos que levem à alteração da classificação 
atribuída.---------------------------------------------------------- 
2 – No subfactor “Plano de Trabalhos” as alegações da exponente, no 
sentido de contrariar a classificação atribuída pelo júri, centram-
se exemplos particulares das propostas concorrentes, sendo que, a 
pontuação obtida resulta da ponderação global dos documentos e do 
seu conteúdo.------------------------------------------------------- 
O Júri considera que a apresentação, no plano de trabalhos, de 
unidades e quantidades não constituem sejam uma mais-valia como 
pretende a exponente.----------------------------------------------- 
Pelo contrário, representam mais-valias evidentes a apresentação de 
uma memória descritiva direcionada para o planeamento, apoiando e 
desenvolvendo os gráficos, como é o caso das propostas apresentadas 
pelos concorrentes Costeira Empreiteiros, S.A e Construções Europa 
Ar-Lindo, S.A.------------------------------------------------------ 
Também foi valorizada a inserção por parte do concorrente Santana & 
C.ª, S.A. no seu plano de trabalhos de tarefas relacionadas com a 
montagem e desmontagem de estaleiro que, apesar de não fazerem parte 
do mapa de quantidades, são trabalhos que terão que ser executados e 
que se refletem no prazo da empreitada, mostrando assim um cenário 
mais próximo da realidade da obra.---------------------------------- 
Relativamente ao mapa de trabalhos do concorrente “Sincof, Sociedade 
Industrial de Construções Flaviense, S.A”, este apresenta-se 
bastante exaustivo analisando a quase totalidade das tarefas.------- 
No que concerne a este subfactor não serão alteradas as 
classificações exaradas no relatório preliminar.-------------------- 
3 – Relativamente à classificação do subfactor “Recursos Afetos” e, 
tal como referido na no ponto anterior, a memória descritiva também 
aqui se mostrou decisiva para a atribuição da classificação do 
concorrente “Costeira Empreiteiros, S.A”.--------------------------- 
De igual forma tudo o que é relativo ao estaleiro e se encontra nos 
planos de mão-de-obra e de equipamento da proposta da empresa 
“Santana & C.ª, S.A” se revelou determinante na classificação deste 
ponto já que indica quais os recursos que irá dispensar para a 
execução dos trabalhos preparatórios e acessórios indicados no anexo 
II ao caderno de Encargos.------------------------------------------ 
As características que o concorrente “Constrope-Congevia, S.A” 
indica como estando em falta nas propostas dos concorrentes 
referidos anteriormente tais como recursos por profissão e 
equipamentos e meios inerentes à execução da empreitada e respetivos 
totais por semana ou mês, decorrem da análise dos planos 
apresentados não se considerando esta questão como preponderante  ou 
decisiva para a análise.-------------------------------------------- 
Também neste ponto não se procederá à alteração das classificações.- 
Assim, em coerência com as razões de facto e de direito enunciadas, 
o Júri delibera por unanimidade, o seguinte:------------------------ 
b) Julgar improcedentes as alegações apresentadas pela empresa 
“Constrope-Congevia, Engenharia e Construção” em virtude das mesmas 
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não serem suscetíveis de justificar a alteração do sentido de 
decisão anteriormente expresso no relatório preliminar.------------- 
Tornar definitivo, para efeitos de adjudicação, o sentido de 
adjudicação exposto no relatório preliminar – a adjudicação da 
empreitada “Reabilitação do Edifício Adjacente à Igreja da Madalena, 
para Instalação de uma Pousada da Juventude” à empresa “Santana & 
C.ª, S.A.” pelo valor 1.245.798,35€ (Um milhão, duzentos e quarenta 
e cinco mil, setecentos e noventa e oito Euros e trinta e cinco 
cêntimos) IVA não incluído, com um prazo de execução de 240 dias –, 
remetendo-se o mesmo – relatório final – à entidade competente para 
autorizar despesa, no caso, a Câmara Municipal;---------------------  
c) Nos termos do n.º 4 do art.º 126 do citado código, que sejam 
dados 10 dias ao adjudicatário para apresentar os documentos de 
habilitação referidos nos pontos 1 e 2 do art.º 81 do mesmo código.- 
Nada mais havendo a tratar, elaborou-se o presente relatório, que 
vai ser assinado pelos membros do júri------------------------------ 
O Júri do Procedimento---------------------------------------------- 
O Presidente-------------------------------------------------------- 
Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra----------------------------- 
Os Vogais----------------------------------------------------------- 
Nuno Bento Rodrigues------------------------------------------------ 
Maria Madalena de Sousa Durão Branco-------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.02.01. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. --------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE ITERVENÇÃO 
MUNICIPAL, DR. PAULO ALVES DE 2012.02.01 --------------------------- 
Visto. Concordo. Á reunião de câmara para deliberação. ------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
o relatório final supra. Proceda-se em conformidade com o teor do 
mesmo. Notifique-se. ---------------------------------------------- 
 
 
1.3. REABILITAÇÃO E REMODELAÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 
TELECOMUNICAÇÕES (FIBRA ÓPTICA) E COMBATE A INCÊNDIOS NO CENTRO 
HISTÓRICO DE CHAVES- AUTO DE MEDIÇÃO Nº 10/DOP/2012 --------------- 
Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 
Medição nº 10/DOP/2012, da empreitada em epígrafe, cujo 
adjudicatário é o Consorcio formado pelas empresas, Santana e Cª, e 
S.A./P.C. Box Sistemas Informáticos, Unipessoal, Lda., no valor de 
64.161,19€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 
reproduzido, para todos os efeitos legais:-------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.02.31. ------------------------------------- 
Tomei conhecimento. À consideração do Vereador responsável, em vista 
ao agendamento deste assunto para a próxima reunião do executivo. --  
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE ITERVENÇÃO 
MUNICIPAL, DR PAULO ALVES, DE 2012.01.31 --------------------------- 
Á reunião de câmara ------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de 
64.161,19€, (sessenta e quatro mil cento e sessenta e um euros e 
dezanove cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. -------- 
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1.4. REABILITAÇÃO E REMODELAÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 
TELECOMUNICAÇÕES (FIBRA ÓPTICA) E COMBATE A INCÊNDIOS NO CENTRO 
HISTÓRICO DE CHAVES- AUTO DE MEDIÇÃO  Nº 11/DOP/2012 --------------- 
Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 
Medição nº 11/DOP/2012, da empreitada em epígrafe, cujo 
adjudicatário é o Consorcio formado pelas empresas, Santana e Cª, e 
S.A./P.C. Box Sistemas Informáticos, Unipessoal, Lda., no valor de 
38.511,46€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 
reproduzido, para todos os efeitos legais:-------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.02.31. ------------------------------------- 
Tomei conhecimento. À consideração do Vereador responsável, em vista 
ao agendamento deste assunto para a próxima reunião do executivo. --  
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE ITERVENÇÃO 
MUNICIPAL, DR PAULO ALVES, DE 2012.01.31 --------------------------- 
Á reunião de câmara ------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de 
38.511,46€, (trinta e oito mil quinhentos e onze euros e quarenta e 
seis cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------ 
 
 
1.5. REABILITAÇÃO E REMODELAÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 
TELECOMUNICAÇÕES (FIBRA ÓPTICA) E COMBATE A INCÊNDIOS NO CENTRO 
HISTÓRICO DE CHAVES- AUTO DE MEDIÇÃO  Nº 12/DOP/2012 --------------- 
Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 
Medição nº 12/DOP/2012, da empreitada em epígrafe, cujo 
adjudicatário é o Consorcio formado pelas empresas, Santana e Cª, e 
S.A./P.C. Box Sistemas Informáticos, Unipessoal, Lda., no valor de 
05.666,34€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 
reproduzido, para todos os efeitos legais:-------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.02.01. ------------------------------------- 
Visto. À reunião de Câmara para deliberação. ----------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE ITERVENÇÃO 
MUNICIPAL, DR PAULO ALVES, DE 2012.02.01 --------------------------- 
Á reunião de câmara ------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de 
05.666,34€ (cinco mil seiscentos e sessenta e seis euros e trinta e 
quatro cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ---------- 
 
 
1.6. REABILITAÇÃO DE UM EDIFICIO SITUADO NA MADALENA PARA CRIAÇÃO DE 
UM CENTRO DE CONVIVIO. - AUTO DE MEDIÇÃO Nº07/DOP/2012 ------------- 
Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 
Medição nº 07/DOP/2012, da empreitada em epígrafe, cujo 
adjudicatário é a empresa, Anteros Empreitadas, Sociedade de 
Construção Obras Públicas, S.A, no valor de 21.359,66 €, IVA não 
incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos 
os efeitos legais: ------------------------------------------------ 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.02.01. ------------------------------------- 
Visto. À reunião de Câmara para deliberação. ----------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE ITERVENÇÃO 
MUNICIPAL, DR PAULO ALVES, DE 2012.02.01 --------------------------- 
Á reunião de câmara ------------------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO: Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de 
21.359,66 €, (vinte e um mil trezentos e cinquenta e nove euros e 
sessenta e seis cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. - 
 
 
1.7.REABILITAÇÃO DE UM EDIFICIO SITUADO NA MADALENA PARA CRIAÇÃO DE 
UM CENTRO DE CONVIVIO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO ----------------------- 
Foi presente a informação nº 24/DOP/2012, identificada em epígrafe, 
cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.- 
A – Antecedentes---------------------------------------------------- 
1. A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no 
Diário da Republica, 2.ª Série, n.º 36 de 21 de Fevereiro de 2011, 
concurso público tendo como objeto a adjudicação da empreitada 
“Reabilitação de um edifício situado na Madalena para a criação de 
um Centro de Convívio”.--------------------------------------------- 
2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 
ordinária, do dia 14 de Abril de 2011, o Município de Chaves 
adjudicou à empresa “Anteros Empreitadas, Sociedade de Construção e 
Obras Públicas, S.A.”, a execução da referida empreitada.----------- 
3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de 
assinatura do competente contrato administrativo de obras públicas, 
em 24 de Maio de 2011.---------------------------------------------- 
4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada 
pela firma adjudicatária, encontra-se fixado em 272.983,58€ 
(Duzentos e setenta e dois mil, novecentos e oitenta e três euros e 
cinquenta e oito cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa 
legal em vigor, importando destacar as seguintes condições:--------- 
• Prazo de execução da obra: 210 dias.--------------------------- 
B – Da Execução do Contrato da Empreitada--------------------------- 
1. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 
celebrado a 22 de Junho de 2011.------------------------------------ 
2. Foi comunicado à entidade executante a aprovação do PSS, em 
07/07/2012.--------------------------------------------------------- 
C – Do Requerimento------------------------------------------------- 
1. A entidade executante vem, através de ofício que deu entrada 
nos serviços administrativos do Município de Chaves com o registo 
nº974, de 25/01/2012, solicitar uma prorrogação ao prazo de execução 
da empreitada, por 60 dias, alegando as seguintes razões:----------- 
A necessidade de aprovação, por parte do IGESPAR, relativa aos 
trabalhos de arqueologia, condicionou o início dos trabalhos de 
estabilidade;------------------------------------------------------- 
- As condições climatéricas adversas, nomeadamente temperaturas 
muito baixas, nos meses de Dezembro de 2011 e Janeiro de 2012, não 
permitiram a realização de alguns trabalhos, nomeadamente a execução 
de revestimentos de paredes exteriores.-----------------------------  
2. Vem anexada à referida solicitação o plano de trabalhos, plano 
de pagamentos, cronograma financeiro, plano de equipamentos e plano 
de mão-de-obra, adaptados às novas circunstâncias.------------------ 
D – Da proposta----------------------------------------------------- 
1. Após análise da pretensão, informa-se que só após a aprovação 
do IGESPAR, relativamente à aprovação do plano de trabalhos de 
arqueologia, proposto pela entidade executante, é que foi possível 
iniciar os trabalhos de estabilidade. Refira-se Igualmente que as 
temperaturas negativas não oferecem as melhores condições para a 
correta execução de determinados trabalhos, como emboços e rebocos, 
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refletindo-se mais tarde no aparecimento de fissuras e 
consequentemente de infiltrações que causam danos no edifício.------ 
2. Contudo, a entidade executante deveria ter solicitado, logo 
após a data da consignação da obra, a aprovação dos trabalhos de 
arqueologia ao IGESPAR, bem como ter desbloqueado para a obra, 
equipamentos, materiais e meios que permitissem executar os 
trabalhos de acordo com o plano de trabalhos proposto e aprovado.--- 
3. Face ao exposto, e considerando que a execução dos trabalhos 
tem sido regular e que sem uma prorrogação ao prazo de execução da 
obra, torna-se impraticável a entidade executante concluir a mesma, 
propõe-se de acordo com o previsto no ponto n.º 2 do artigo n.º 13 
do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de Janeiro, que seja concedida uma 
prorrogação graciosa do prazo de execução, sem direito a qualquer 
acréscimo do valor da revisão de preços em relação ao prazo 
contratado, pelo período de 60 dias.-------------------------------- 
É tudo quanto me cumpre informar.----------------------------------- 
À consideração superior.-------------------------------------------- 
Chaves 27 janeiro de 2012.------------------------------------------ 
(Madalena Branco)--------------------------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.02.01. ------------------------------------- 
Visto. À reunião de Câmara para deliberação. ----------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE ITERVENÇÃO 
MUNICIPAL, DR PAULO ALVES, DE 2012.02.01 --------------------------- 
Á reunião de câmara ------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o 
teor da mesma. ----------------------------------------------------- 
 
 
1.7. FUNDAÇÃO NADIR AFONSO. – AUTO DE MEDIÇÃO Nº 07/DOP/2012 ------- 
Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 
Medição nº 07/DOP/2011, da empreitada em epígrafe, cujo 
adjudicatário é a empresa, Construções Europa Ar-Lindo, S.A, no 
valor de 25.489,33 €, IVA não incluído, que se dá aqui por 
integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais:------------ 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.02.01. ------------------------------------- 
Visto. À reunião de Câmara para deliberação. ----------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE ITERVENÇÃO 
MUNICIPAL, DR PAULO ALVES, DE 2012.02.01 --------------------------- 
Á reunião de câmara ------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de 
25.489,33 €, (vinte e cinco mil quatrocentos e oitenta e nove euros 
e trinta e três cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. - 
 
 
2 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

 
 

2.1. EMISSÁRIO DE ABOBELEIRA E VALDANTA- AUTO DE MEDIÇÃO  Nº 
08/DOP/2012 -------------------------------------------------------- 
Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 
Medição nº 08/DOP/2011, da empreitada em epígrafe, cujo 
adjudicatário é a firma Construções Quatro de Maio, Lda.., no valor 
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de 24.850,00€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 
reproduzido, para todos os efeitos legais:-------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.02.31. ------------------------------------- 
Tomei conhecimento. À consideração do Vereador responsável, em vista 
ao agendamento deste assunto para a próxima reunião do executivo. --  
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE ITERVENÇÃO 
MUNICIPAL, DR PAULO ALVES, DE 2012.01.31 --------------------------- 
Á reunião de câmara ------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de 
24.850,00€, (vinte e quatro mil oitocentos e cinquenta euros), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ---------------------------- 
 
 
2.2. EMISSÁRIO DE ABOBELEIRA E VALDANTA- AUTO DE MEDIÇÃO  Nº 
09/DOP/2012 -------------------------------------------------------- 
Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 
Medição nº 09/DOP/2011, da empreitada em epígrafe, cujo 
adjudicatário é a firma Construções Quatro de Maio, Lda.., no valor 
de 650,00€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 
reproduzido, para todos os efeitos legais:-------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.02.31. ------------------------------------- 
Tomei conhecimento. À consideração do Vereador responsável, em vista 
ao agendamento deste assunto para a próxima reunião do executivo. --  
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE ITERVENÇÃO 
MUNICIPAL, DR PAULO ALVES, DE 2012.01.31 --------------------------- 
Á reunião de câmara ------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de 650,00€, 
(seiscentos e cinquenta euros), acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor. ------------------------------------------------------------- 
 
 
2.3. EMISSÁRIO DE ABOBELEIRA E VALDANTA- AUTO DE MEDIÇÃO Nº 
10/DOP/2012 -------------------------------------------------------- 
Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 
Medição nº 10/DOP/2011, da empreitada em epígrafe, cujo 
adjudicatário é a firma Construções Quatro de Maio, Lda.., no valor 
de 37.526,39€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 
reproduzido, para todos os efeitos legais:-------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.02.31. ------------------------------------- 
Tomei conhecimento. À consideração do Vereador responsável, em vista 
ao agendamento deste assunto para a próxima reunião do executivo. --  
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE ITERVENÇÃO 
MUNICIPAL, DR PAULO ALVES, DE 2012.01.31 --------------------------- 
Á reunião de câmara ------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de 
37.526,39€, (trinta e sete mil quinhentos e vinte e seis euros e 
trinta e nove cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. --- 
 
 

VII 
EXPROPRIAÇÕES 
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VIII 

DIVISÃO DE ÁGUAS E RESIDUOS 
 
 

IX 
DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 
 
1. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS NA VIATURA FORD 
TRANSIT COM MATRICULA 21-94-SN. REQUERENTE: DELMINA MARIA DE 
CARVALHO ROCHA. INFORMAÇÃO Nº. 04/DRO/2012 ------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
A requerente apresenta um conjunto de argumentos, na tentativa 
legítima de inverter o sentido da decisão entretanto manifestada 
pelo Órgão Executivo Municipal em reunião ordinária de 12/12/2011. - 
Analisados os argumentos apresentados pela peticionária, verifica-se 
que a mesma não acrescenta elementos novos ao processo, limitando-se 
a reiterar os argumentos invocados no requerimento datado de 8 de 
Novembro de 2011, pelo que, mantenho as conclusões constantes na 
informação 52/DRO/2011, as quais apontam, inequivocamente, para o 
indeferimento da pretensão da interessada, não estando reunidos os 
pressupostos factuais e legais indispensáveis à assunção por parte 
da autarquia de qualquer tipo de responsabilidade. ----------------- 
Neste contexto, dever-se-á remeter o presente processo para uma 
próxima reunião do executivo camarário, em vista à ulterior decisão 
administrativa definitiva e executória sobre a matéria, sendo, a 
interessada notificada do teor integral da mesma, nos termos do CPA.  
À Consideração Superior, ------------------------------------------- 
Chaves, 16 de Janeiro de 2012. ------------------------------------- 
O Chefe de Divisão( Inácio Morais, Eng.º)--------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE ITERVENÇÃO 
MUNICIPAL, DR. PAULO ALVES  DE 2012.01.24 -------------------------- 
Visto. Concordo. Á reunião de câmara para deliberação. ------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o 
teor da mesma. Notifique-se. --------------------------------------- 
 
 
2. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS NA VIATURA NISSAN COM 
MATRICULA 14 -JZ-12. INFORMAÇÃO Nº. 06/DRO/2012 -------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
INTRODUÇÃO --------------------------------------------------------- 
O requerente Sr. Ricardo Vassal Coutinho, vem solicitar pedido de 
indemnização por danos causados na sua viatura, através de 
requerimento datado de 06/01/2012 com registo de entrada nos 
serviços administrativos em 12/01/2012. ---------------------------- 
PARECER ------------------------------------------------------------ 
Depois de analisada a pretensão e visita ao local, verifiquei que a 
grelha da sarjeta não estava colocada, no entanto, o município vem 
cumprindo escrupulosamente o dever de conservação e manutenção das 
mesmas. ------------------------------------------------------------ 
É de referir que no local é proibido estacionar veículos com exceção 
dos veículos do conservador do registo civil e predial. ------------ 
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CONCLUSÃO FINAL: ----------------------------------------------Das 
diligências realizadas, tudo aponta que a grelha da sarjeta tenha 
sido objecto de furto, situação manifestamente imprevisível por 
parte dos serviços municipais responsáveis, razão pela qual, não 
pode ser imputada responsabilidade à autarquia. -------------------- 
Mais se informa, que este furto, à semelhança de outros registados 
no espaço público, foram devidamente participados à PSP. ----------- 
PROPOSTA / DECISÃO: ----------------------------------------------- 
Em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas, 
tomo a liberdade de sugerir a adopção da seguinte estratégia 
procedimental: --------------------------------------------------- 
a) Que o assunto seja agendado para a próxima reunião ordinária da 
Câmara Municipal, com vista à obtenção da competente decisão 
administrativa, consubstanciada na intenção de indeferir a pretensão 
formulada pelo requerente, não decorrendo qualquer responsabilidade 
da Autarquia justificadora, a título de responsabilidade 
extracontratual, da assumpção do pagamento de qualquer indemnização 
pelos danos provocados no veículo propriedade do ora peticionário;- 
b) No cumprimento do disposto no art. 100º e ss. do CPA, deverá tal 
sentido de decisão administrativa acima proposta ser sujeita a 
audiência prévia dos interessados, sendo estabelecido o prazo de 10 
dias para permitir ao ora peticionário vir ao procedimento, por 
escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido da decisão 
entretanto exarado; ----------------------------------------------- 
c) Decorrido o aludido prazo, deverá o interessado ser notificado, 
nos termos do art. 68º do Código do Procedimento Administrativo, da 
decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação.- 
À consideração Superior. -------------------------------------------
O Chefe de Divisão,( Inácio Morais, Eng.º). ------------------------ 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.02.31. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. --------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE ITERVENÇÃO 
MUNICIPAL, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA, DE 2012.02.01 ----------------- 
Á reunião de câmara ------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o 
teor da mesma. Notifique-se. --------------------------------------- 

 
 
3.PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS NA VIATURA AUDI COM 
MATRICULA 61-FQ-75. INFORMAÇÃO Nº. 07/DRO/2012 --------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
INTRODUÇÃO --------------------------------------------------------- 
Através de requerimento datado de 08/01/2012 com registo de entrada 
nos serviços administrativos em 12/01/2012, veio o exponente Sr. 
Carlos Alberto Dias Valpaços, em sede de audiência dos interessados, 
invocar um conjunto de razões que, na sua ótica, devem justificar o 
deferimento do pedido de indemnização oportunamente deduzido. ------
PARECER ------------------------------------------------------------ 
Compulsados os elementos ora carreados para o processo, os mesmos 
não apresentam qualquer elemento novo justificador da alteração do 
sentido de decisão já adotado pelo executivo camarário traduzido no 
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indeferimento de tal pretensão. ------------------------------------
CONCLUSÃO FINAL: --------------------------------------------------- 
Os argumentos aduzidos limitam-se a repetir o conteúdo da petição 
inicial, não sendo os mesmos suscetíveis de justificar o acionamento 
de responsabilidade civil da autarquia, tudo nos termos da 
informação 53/DRO de 2011/12/09, já produzida por estes serviços. 
PROPOSTA / DECISÃO: --------------------------------------------
Dever-se-á remeter o presente processo para a próxima reunião do 
executivo camarário, em vista a que o aludido órgão adote 
deliberação de indeferimento do pedido de apreciação, com base nos 
argumentos registados na informação 53/DRO de 2011/12/09, decisão 
essa que deverá ser levada ao conhecimento do interessado, 
expedindo-se, para o efeito, a competente notificação, nos termos 
gerais do CPA. -----------------------------------------------------
À consideração Superior. -------------------------------------------
O Chefe de Divisão( Inácio Morais, Eng.º) ------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.01.31. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. --------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE ITERVENÇÃO 
MUNICIPAL, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA, DE 2012.02.01 ----------------- 
Á reunião de câmara ------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o 
teor da mesma. Notifique-se. --------------------------------------- 
 
 

X 
FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 
XI 

EMPRESAS MUNICIPAIS 
 

XIII 
ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 
 
1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 

2 - GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 
 

 
2.1. ALIENAÇÃO DE PRÉDIO SITO NA FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR.--- 
- REJEIÇÃO DE PROPOSTA – FLAVIGRÊS, LDA. PROPOSTA Nº.06/GAPV/2012 -- 
Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. ------------- 
I – ANTECEDENTES --------------------------------------------------- 
1. Em reunião do executivo camarário do passado dia 21 de Novembro 
de 2011, foi aprovada, por unanimidade, a Proposta nº 68/GAPV/2011, 
com vista à adjudicação, por ajuste direto, do direito propriedade 
de prédios integrados no Património Municipal, face à deserção do 
procedimento concursal – hasta pública. ---------------------------- 
2. Através do Despacho nº 37/GAPV/2011 de 30 de Novembro de 2011, 
foi determinado que fosse convidada a empresa Flavigrês, S.A., com 
sede na Zona Industrial da Cocanha, Lote nº 20ª, 5400 – 442 Santa 
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Cruz/Trindade, a apresentar uma proposta até às 16:00h do dia 15 de 
Dezembro de 2011 para o seguinte prédio: --------------------------- 
- Prédio urbano localizado na Avenida Brácara Augusta – Freguesia de 
Santa Maria Maior. ------------------------------------------------- 
- Inscrição matricial – artigo 461º -------------------------------- 
- CRP – 305 -------------------------------------------------------- 
- Base de licitação - € 503 978,00 --------------------------------- 
3. No passado dia 10 de Janeiro de 2012, deu entrada nos serviços 
administrativos municipais com o nº de registo 442/12, uma proposta 
de compra da aludida empresa para o referido prédio pela quantia de 
€ 300 000,00 (trezentos mil euros). -------------------------------- 
II – JUSTIFICAÇÃO -------------------------------------------------- 
1. O preço base de licitação para o referido prédio foi fixado em 
€ 503 978,00 (quinhentos e três mil, novecentos e setenta e oito 
euros), valor definido na “normas de procedimento” elaboradas para o 
efeito e aprovadas pelos competentes órgãos municipais, constatando-
se que a proposta apresentada, de € 300 000,00 (trezentos mil euros) 
é muito inferior  a tal valor base. -------------------------------- 
2. Acresce que o prazo limite para apresentação de propostas era o 
dia 15 de Dezembro de 2011, e a proposta apresentada deu entrada no 
dia 10 de Janeiro de 2012, tendo, por essa razão, a proposta dado 
entrada fora de prazo. --------------------------------------------- 
III - PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ---------------------------------- 
Em coerência com as razões de facto acima invocadas e ao abrigo das 
competências cometidas ao órgão executivo municipal e em 
conformidade com o disposto, sobre a matéria, na Lei nº 169/99, de 
18 de Setembro alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, tomo 
a liberdade de sugerir ao executivo camarário a aprovação da 
seguinte proposta: ------------------------------------------------- 
a) Rejeitar a proposta apresentada pela firma Flavigrês, S.A., no 
dia 10 de Janeiro de 2012, no valor de € 300 000,00 (trezentos mil 
euros), pelas razões acima invocadas; ------------------------------ 
b) Caso a presente proposta mereça aprovação, dever-se-á notificar 
a interessada, dando-lhe conhecimento da decisão que vier a ser 
tomada, nos termos gerais previstos no artigo 66º e seguintes do 
C.P.A. ------------------------------------------------------------- 
Chaves, 24 de Janeiro de 2012. ------------------------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal, ---------------------------------- 
(Dr. João Batista) ------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o 
teor da mesma. Notifique-se. --------------------------------------- 
 
 
2.2.PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO. REQUERENTE: ORLANDO LOPES DA MOTA. 
INFORMAÇÃO Nº. 03/DGF/12 ------------------------------------------ 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. ------------- 
A Divisão de Abastecimento Público, remeteu exposição apresentada 
pelo Sr. Orlando Lopes da Mota, na qual responsabilizam o Municipio, 
pelos danos causados na sua viatura 13-94-BP, provocados pelo embate 
numa tampa de saneamento que se encontrava fora de sítio, quando 
circulava na Avª do Tâmega – sentido Outeiro Seco - Chaves. -------- 
Na sequência da exposição apresentada, foram considerados pelo 
serviço de peritagem efetuado, prejuízos no valor de 449,52€ 
(quatrocentos e quarenta e nove euros e cinquenta e dois cêntimos).- 
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Contudo, dado no contrato de Responsabilidade Civil, ser aplicada 
uma franquia de 1000€, o Município, deverá liquidar diretamente ao 
lesado o valor de 449,52€ (quatrocentos e quarenta e nove euros e 
cinquentas e dois cêntimos). --------------------------------------- 
À consideração superior -------------------------------------------- 
Chaves, 25 de Janeiro de 2012 -------------------------------------- 
A Funcionária ------------------------------------------------------ 
(Em anexo, respetivo processo) ------------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.01.25 -------------------------------------- 
Visto. Concordo com o teor da presente informação. À consideração 
Superior. --------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. JOÃO BATISTA DE 
2012.01.26 --------------------------------------------------------- 
À reunião de Câmara ------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o 
teor da mesma. Notifique-se. --------------------------------------- 
 
 
2.3.PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE 
AQUISIÇÃO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMBATE A 
INCÊNDIOS. - ARTIGO 26º, DA LEI N.º 64-B/2011, DE 30 DE DEZEMBRO. 
INFORMAÇÃO Nº.1/DRH/2012 ------------------------------------------ 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
I – Do enquadramento legal do pedido de parecer prévio ------------- 
1. De acordo com o disposto no n.º 4, do artigo 26º, da Lei n.º 
64-B/2011, de 30 de Dezembro, diploma legal que aprovou o Orçamento 
de Estado para 2012, carece de parecer prévio vinculativo dos 
membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da 
Administração Pública, nos termos e segundo a tramitação a regular 
por portaria dos referidos membros do Governo, a celebração ou a 
renovação de contratos de aquisição de serviços, por órgãos e 
serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008, 
de 27 de Fevereiro e ulteriores alterações, independentemente da 
natureza da contraparte. ------------------------------------------- 
2. Por sua vez, o n.º 8, da retrocitada disposição legal, 
esclarece que o parecer acima referido é da competência do órgão 
executivo municipal e depende da verificação dos requisitos 
previstos no n.º 5, da mesma norma legal, com as necessárias 
adaptações. -------------------------------------------------------- 
3. De acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 26º, da Lei n.º 
64-B/2011, de 30 de Dezembro, o parecer previsto no número anterior 
depende da: -------------------------------------------------------- 
a) Demonstração de que 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) Confirmação de declaração de cabimento orçamental; -------------- 
c) Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 19º, da Lei n.º 55-
A/2010, de 31 de Dezembro. ----------------------------------------- 
II – Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar ----- 
1. É intenção do Município de Chaves celebrar um contrato de 
aquisição/prestação de serviços de manutenção dos meios de combate a 
incêndios, para vigorar durante um ano e revestindo a natureza de 
avença. ------------------------------------------------------------ 
2. Sendo certo que o valor estimado do contrato em causa é 3500€. 
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3. Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em 
causa irá ser lançada mão do procedimento de ajusto direto, com base 
no disposto, sobre a matéria, no Código dos Contratos Públicos. ---- 
4. Atendendo à natureza do objeto do contrato de aquisição de 
serviços que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da 
execução de trabalho subordinado, em face dos pressupostos 
contratuais evidenciados e da natureza do próprio contrato. -------- 
5. Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o 
recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público 
para a execução dos serviços objeto do contrato. ------------------- 
6. De acordo com a declaração emitida pela unidade orgânica 
responsável, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido e 
que se anexa à presente proposta, o contrato de aquisição de 
serviços em causa tem cabimento orçamental, muito concretamente na 
rubrica 02022599. -------------------------------------------------- 
III – Da proposta em sentido estrito ------------------------------- 
Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima 
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que 
tome deliberação no sentido de emitir, por força do disposto no n.º 
4 e no n.º 8, do artigo 26º, da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de 
Dezembro, parecer prévio favorável relativamente à celebração do 
contrato de aquisição de serviços de manutenção dos meios de combate 
a incêndios, para vigorar durante um ano, encontrando-se, no caso 
individual e concreto, reunidos todos os requisitos previstos no n.º 
5, do artigo 26º, da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro. --------- 
Chaves, 9 de Janeiro de 2012 --------------------------------------- 
O Técnico de Higiene e Segurança do Trabalho ----------------------- 
(Carlos Ferreira) -------------------------------------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DRA. PAULA 
CABUGUEIRA DE 2012.01.23 ------------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. --------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.01.23. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. --------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. JOÃO BATISTA DE 
2012.01.24---------------------------------------------------------- 
À reunião de Câmara ------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o 
teor da mesma. ----------------------------------------------------- 
 
 
2.4.PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE 
AQUISIÇÃO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; - ARTIGO 26º, DA LEI N.º 64-B/2011, 
DE 30 DE DEZEMBRO. ARBITRAGEM DOS JOGOS DO 4º TORNEIO DE FUTSAL 
EUROCIDADE CHAVES – VERÍN. INFORMAÇÃO Nº 15 / SJD Nº 1 / 31-01-2012 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. ------------- 
I – Do enquadramento legal do pedido de parecer prévio ------------ 
1. De acordo com o disposto no n.º 4, do artigo 26º, da Lei n.º 
64-B/2011, de 30 de Dezembro, diploma legal que aprovou o Orçamento 
de Estado para 2012, carece de parecer prévio vinculativo dos 
membros do Governos responsáveis pelas áreas das finanças e da 



                                                                F. 143 

                                                                  _____________________ 

 

Administração Pública, nos termos e segundo a tramitação a regular 
por portaria dos referidos membros do Governo, a celebração ou a 
renovação de contratos de aquisição de serviços, por órgãos e 
serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008, 
de 27 de Fevereiro e ulteriores alterações, independentemente da 
natureza da contraparte. ----------------------------------------- 
2. Por sua vez, o n.º 8, da retrocitada disposição legal, 
esclarece que o parecer acima referido é da competência do órgão 
executivo municipal e depende da verificação dos requisitos 
previstos no n.º 5, da mesma norma legal, com as necessárias 
adaptações. -------------------------------------------------------- 
3. De acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 26º, da Lei n.º 
64-B/2011, de 30 de Dezembro, o parecer previsto no número anterior 
depende da: -------------------------------------------------------- 
a) Demonstração de que 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) Confirmação de declaração de cabimento orçamental; -------------- 
c) Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 19º, da Lei n.º 55-
A/2010, de 31 de Dezembro. ---------------------------------------- 
II – Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar ---- 
1.É intenção do Município de Chaves celebrar um contrato de 
aquisição/prestação de serviços para Arbitragem dos Jogos do 4º 
Torneio de Futsal Eurocidade Chaves-Verin, realizados no Concelho de 
Chaves, para vigorar de Março a Julho de 2012 e revestindo a 
natureza de tarefa. ------------------------------------------------ 
2. Sendo certo que o valor estimado do contrato em causa é 3200€. -- 
3. Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em 
causa irá ser lançada mão do procedimento ajuste direto regime 
simplificado com base no disposto, sobre a matéria, no Código dos 
Contratos Públicos. ----------------------------------------------- 
4.Atendendo à natureza do objeto do contrato de aquisição de 
serviços que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da 
execução de trabalho subordinado, em face dos pressupostos 
contratuais evidenciados e da natureza do próprio contrato. -------- 
5.Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o 
recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público 
para a execução dos serviços objecto do contrato. ------------------ 
6.Na sequência de consulta efetuada, nos termos e para os efeitos do 
disposto na alínea a), do n.º 5, do artigo 26º, da Lei n.º 64-
B/2011, de 30 de Dezembro (LOE 2012), à entidade gestora da 
mobilidade especial, verifica-se a inexistência de pessoal em 
situação de mobilidade especial apto para o desempenho das funções 
subjacentes à contratação em causa, conforme declaração emitida por 
aquela entidade gestora, documento cujo teor aqui se dá por 
integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e que se 
anexa à presente proposta. ----------------------------------------- 
7.De acordo com a declaração emitida pela unidade orgânica 
responsável, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido e 
que se anexa à presente proposta, o contrato de aquisição de 
serviços em causa tem cabimento orçamental, muito concretamente na 
rubrica 02.02.25.99. ----------------------------------------------- 
III – Da proposta em sentido estrito ------------------------------- 
Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima 
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que 
tome deliberação no sentido de emitir, por força do disposto no n.º 
4 e no n.º 8, do artigo 26º, da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de 
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Dezembro, parecer prévio favorável relativamente à celebração do 
contrato de aquisição de serviços para Arbitragem dos Jogos do 4º 
Torneio de Futsal Eurocidade, realizados no Concelho de Chaves para 
vigorar de Março a Julho de 2012, encontrando-se, no caso individual 
e concreto, reunidos todos os requisitos previstos no n.º 5, do 
artigo 26º, da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro. --------------- 
Caso esta proposta mereça concordância favorável, tomo a liberdade 
sugerir a seguinte metodologia: ----------------------------------- 
a)O seu encaminhamento à próxima reunião de Câmara para deliberação;  
b)Posteriormente dar-se o devido conhecimento à Divisão de Gestão 
Financeira. -------------------------------------------------------- 
À consideração superior. ------------------------------------------- 
Chaves, 31 de Janeiro de 2012 -------------------------------------- 
O Técnico Superior, ------------------------------------------------         
(Dr. Maciel Duque) ------------------------------------------------- 
DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 
ENG. CARLOS FRANÇA DE 2012.01.31----------------------------------- 
Visto. Concordo. À consideração do Sr. Diretor de Departamento. --- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.01.23. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. --------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA A REA DE INTERVENÇÃO 
MUNICIPAL, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 2012.02.01. ----------------- 
À reunião de Câmara. ----------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o 
teor da mesma. ----------------------------------------------------- 
 
 
2.5. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS; ARTIGO 22º, DA LEI ARTIGO 26º, DA LEI N.º 64-
B/2011 DE 31 DE DEZEMBRO – PROJETO VIVER A ESCOLA, DESFILE DE 
CARNAVAL E DIA MUNDIAL DA CRIANÇA INFORMAÇÃO Nº17/SE Nº01/2012 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. ------------- 
I – Do enquadramento legal do pedido de parecer prévio ------------- 
1. De acordo com o disposto no n.º 4, do artigo 26º, da Lei n.º 64-
B/2011, de 30 de Dezembro, diploma legal que aprovou o Orçamento de 
Estado para 2012, carece de parecer prévio vinculativo dos membros 
do Governos responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração 
Pública, nos termos e segundo a tramitação a regular por portaria 
dos referidos membros do Governo, a celebração ou a renovação de 
contratos de aquisição de serviços, por órgãos e serviços abrangidos 
pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro e 
ulteriores alterações, independentemente da natureza da contraparte.  
2. Por sua vez, o n.º 8, da retrocitada disposição legal, esclarece 
que o parecer acima referido é da competência do órgão executivo 
municipal e depende da verificação dos requisitos previstos no n.º 
5, da mesma norma legal, com as necessárias adaptações. ------------ 
3. De acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 26º, da Lei n.º 64-
B/2011, de 30 de Dezembro, o parecer previsto no número anterior 
depende da: -------------------------------------------------------- 
a)Demonstração de que 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; -------- 



                                                                F. 145 

                                                                  _____________________ 

 

b)Confirmação de declaração de cabimento orçamental; --------------- 
c)Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 19º, da Lei n.º 55-
A/2010, de 31 de Dezembro. ----------------------------------------- 
II – Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar ----- 
1.É intenção do Município de Chaves celebrar contratos de 
aquisição/prestação de serviços, a saber: -------------------------- 
a) Animação no Projecto Viver a Escola, a vigorar no ano lectivo 
2011/2012 e revestindo a natureza de tarefa; ----------------------- 
b) Animação para o Desfile de Carnaval 2012, a vigorar no dia 18 de 
Fevereiro de 2012 e revestindo a natureza de tarefa; --------------- 
c) Animação para o Dia Mundial da Criança, a vigorar no dia 1 de 
Junho de 2012 e revestindo a natureza de tarefa; ------------------- 
2.Sendo certo que o valor estimado do contrato da a) é de 1.000,00 
€, da b) é de 1.000,00 € e da c) é de 4.990,00 €. ------------------ 
3.Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em 
causa irá ser lançada mão do procedimento ajuste directo regime 
simplificado com base no disposto, sobre a matéria, no Código dos 
Contratos Públicos. ------------------------------------------------ 
4.Atendendo à natureza do objecto do contrato de aquisição de 
serviços que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da 
execução de trabalho subordinado, em face dos pressupostos 
contratuais evidenciados e da natureza do próprio contrato. -------- 
5.Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o 
recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público 
para a execução dos serviços objeto do contrato. ------------------ 
6.Na sequência de consulta efetuada, nos termos e para os efeitos do 
disposto na alínea a), do n.º 5, do artigo 26º, da Lei n.º 64-
B/2011, de 30 de Dezembro (LOE 2012), à entidade gestora da 
mobilidade especial, verifica-se a inexistência de pessoal em 
situação de mobilidade especial apto para o desempenho das funções 
subjacentes à contratação em causa, conforme declaração emitida por 
aquela entidade gestora, documento cujo teor aqui se dá por 
integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e que se 
anexa à presente proposta. ----------------------------------------- 
7.De acordo com a declaração emitida pela unidade orgânica 
responsável, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido e 
que se anexa à presente proposta, o contrato de aquisição de 
serviços em causa tem cabimento orçamental, muito concretamente na 
rubrica 02.02.25.99 ------------------------------------------------ 
III – Da proposta em sentido estrito ------------------------------- 
Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima 
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que 
tome deliberação no sentido de emitir, por força do disposto no n.º 
4 e no n.º 8, do artigo 26º, da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de 
Dezembro, parecer prévio favorável relativamente à celebração do 
contrato de aquisição de serviços de animação para o Projeto Viver a 
Escola, Desfile de Carnaval e Dia Mundial da Criança 2012 para 
vigorar durante o ano de 2012, encontrando-se, no caso individual e 
concreto, reunidos todos os requisitos previstos no n.º 5, do artigo 
26º, da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro. ---------------------- 
Caso esta proposta mereça concordância favorável, tomo a liberdade 
sugerir a seguinte metodologia: ------------------------------------ 
a)O seu encaminhamento à próxima reunião de Câmara para deliberação; 
b)Posteriormente dar-se o devido conhecimento à Divisão de Gestão 
Financeira. -------------------------------------------------------- 
À consideração Superior. ------------------------------------------- 
Chaves, 26 de janeiro de 2012 -------------------------------------- 
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A Técnica Superior ------------------------------------------------- 
(Tânia Oliveira) --------------------------------------------------- 
DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 
ENG. CARLOS FRANÇA DE 2012.01.31------------------------------------ 
Visto. Concordo. À consideração do Sr. Diretor de Departamento. --- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.01.23. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. --------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA A REA DE INTERVENÇÃO 
MUNICIPAL, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 2012.02.01. ----------------- 
À reunião de Câmara. ----------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o 
teor da mesma. ----------------------------------------------------- 

 

 
2.6.PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS; ARTIGO 26º, ARTIGO 26º, DA LEI N.º 64-B/2011 
DE 31 DE DEZEMBRO. (AQUISIÇÃO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AFETOS À DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E CULTURAL (PISCINA MUNICIPAL, PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO 
MUNICIPAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL, MUSEUS, ARQUIVO HISTÓRICO, EDIFÍCIO 
DO CENTRO CULTURAL E EDIFÍCIOS ESCOLARES), PARA VIGORAR DURANTE O 
ANO DE 2012. INFORMAÇÃO Nº 21 / SJD Nº 2 / 31-01-2012 -------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
I – Do enquadramento legal do pedido de parecer prévio ------------- 
1. De acordo com o disposto no n.º 4, do artigo 26º, da Lei n.º 64-
B/2011, de 30 de Dezembro, diploma legal que aprovou o Orçamento de 
Estado para 2012, carece de parecer prévio vinculativo dos membros 
do Governos responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração 
Pública, nos termos e segundo a tramitação a regular por portaria 
dos referidos membros do Governo, a celebração ou a renovação de 
contratos de aquisição de serviços, por órgãos e serviços abrangidos 
pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro e 
ulteriores alterações, independentemente da natureza da contraparte. 
2. Por sua vez, o n.º 8, da retrocitada disposição legal, esclarece 
que o parecer acima referido é da competência do órgão executivo 
municipal e depende da verificação dos requisitos previstos no n.º 
5, da mesma norma legal, com as necessárias adaptações. ------------ 
3. De acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 26º, da Lei n.º 64-
B/2011, de 30 de Dezembro, o parecer previsto no número anterior 
depende da: -------------------------------------------------------- 
a)Demonstração de que 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)Confirmação de declaração de cabimento orçamental; --------------- 
c)Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 19º, da Lei n.º 55-
A/2010, de 31 de Dezembro. ----------------------------------------- 
II – Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar ----- 
1.É intenção do Município de Chaves celebrar contratos de 
aquisição/prestação de serviços de reparação e manutenção de 
equipamentos afetos à Divisão de Desenvolvimento Social e Cultural 
(Piscina Municipal, Pavilhão Gimnodesportivo Municipal, Biblioteca 
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Municipal, Museus, Arquivo Histórico, Edifício do Centro Cultural e 
Edifícios Escolares), para vigorar durante o ano de 2012. ---------- 
2.Sendo certo que o valor estimado do contrato é de 4.900,00 € 
(quatro mil e novecentos euros). ----------------------------------- 
3.Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em 
causa irá ser lançada mão do procedimento ajuste directo regime 
simplificado com base no disposto, sobre a matéria, no Código dos 
Contratos Públicos. ------------------------------------------------ 
4.Atendendo à natureza do objeto do contrato de aquisição de 
serviços que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da 
execução de trabalho subordinado, em face dos pressupostos 
contratuais evidenciados e da natureza do próprio contrato. -------- 
5.Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o 
recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público 
para a execução dos serviços objeto do contrato. ------------------ 
6.Na sequência de consulta efetuada, nos termos e para os efeitos do 
disposto na alínea a), do n.º 5, do artigo 26º, da Lei n.º 64-
B/2011, de 30 de Dezembro (LOE 2012), à entidade gestora da 
mobilidade especial, verifica-se a inexistência de pessoal em 
situação de mobilidade especial apto para o desempenho das funções 
subjacentes à contratação em causa, conforme declaração emitida por 
aquela entidade gestora, documento cujo teor aqui se dá por 
integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e que se 
anexa à presente proposta. ----------------------------------------- 
7.De acordo com a declaração emitida pela unidade orgânica 
responsável, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido e 
que se anexa à presente proposta, o contrato de aquisição de 
serviços em causa tem cabimento orçamental, muito concretamente na 
rubrica 02.02.25.99 ------------------------------------------------ 
III – Da proposta em sentido estrito ------------------------------- 
Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima 
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que 
tome deliberação no sentido de emitir, por força do disposto no n.º 
4 e no n.º 8, do artigo 26º, da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de 
Dezembro, parecer prévio favorável relativamente à celebração do 
contrato de aquisição/prestação de serviços de reparação e 
manutenção de equipamentos afetos à Divisão de Desenvolvimento 
Social e Cultural (Piscina Municipal, Pavilhão Gimnodesportivo 
Municipal, Biblioteca Municipal, Museus, Arquivo Histórico, Edifício 
do Centro Cultural e Edifícios Escolares), para vigorar durante o 
ano de 2012, encontrando-se, no caso individual e concreto, reunidos 
todos os requisitos previstos no n.º 5, do artigo 26º, da Lei n.º 
64-B/2011, de 30 de Dezembro. -------------------------------------- 
Caso esta proposta mereça concordância favorável, tomo a liberdade 
sugerir a seguinte metodologia: ------------------------------------ 
a)O seu encaminhamento à próxima reunião de Câmara para deliberação; 
b)Posteriormente dar-se o devido conhecimento à Divisão de Gestão 
Financeira. -------------------------------------------------------- 
À consideração Superior. ------------------------------------------- 
Chaves, 31 de Janeiro de 2012 -------------------------------------- 
O Técnico Superior ------------------------------------------------- 
(Dr. Maciel Duque) ------------------------------------------------- 
DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 
ENG. CARLOS FRANÇA DE 2012.01.31------------------------------------ 
Visto. Concordo. À consideração do Sr. Diretor de Departamento. --- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.01.23. ------------------------------------- 
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A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. --------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA A REA DE INTERVENÇÃO 
MUNICIPAL, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 2012.02.01. ----------------- 
À reunião de Câmara. ----------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o 
teor da mesma. ----------------------------------------------------- 
 

 
2.7.PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/ AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DA ÁGUA TERMAL DE 
CHAVESNA APLICAÇÃO COSTMETICA/PROJETO 0504-EURORREGION-TERMAL-6-E 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
1. Do enquadramento legal do pedido de parecer prévio ------------ 
2. De acordo com o disposto no n.º 4, do artigo 26º, da Lei n.º 
64-B/2011 de 30 de Dezembro, diploma legal que aprovou o orçamento 
de estado para 2012, carece de parecer prévio vinculativo dos 
membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da 
Administração Pública, nos termos e segundo a tramitação a regular 
por portaria dos referidos membros do Governo, a celebração ou a 
renovação de contratos de aquisição de serviços, por órgãos e 
serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008, 
de 27 de Fevereiro e ulteriores alterações, independentemente da 
natureza da contraparte. ------------------------------------------- 
3. Por sua vez, o nº 4, da retrocitada disposição legal, esclarece 
que o parecer acima referido é da competência do órgão executivo 
municipal e depende da verificação dos requisitos previstos no n.º 
5, da mesma norma legal, com as necessárias adaptações. ------------ 
4. De acordo com o disposto no n.º5, do artigo 26º, da Lei n.º 64-
B/2011 de 30 de Dezembro, o parecer previsto no número anterior 
depende da: -------------------------------------------------------- 
a) Demonstração de que 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) Confirmação de declaração de cabimento orçamental; ------------ 
c) Cumprimento do disposto no n.º1, do artigo 26º, da Lei n.º 64-
B/2011 de 30 de Dezembro. ------------------------------------------ 
I- Do contrato de prestação de serviços a celebrar --------------- 
1. É intenção do Município de Chaves celebrar contrato de 
prestação de serviços, relativo à avaliação do potencial da água 
termal de Chaves na aplicação cosmética, a decorrer previsivelmente 
até Setembro -Outubro de 2012. ------------------------------------- 
2. Sendo certo que o valor estimado do contrato em causa será no 
máximo de 18 500 € (+I.V.A). --------------------------------------- 
3. Com vista à adjudicação da aquisição de serviços é intenção 
adoptar o procedimento de adjudicação direta, com base no disposto 
sobre a matéria, no Código dos Contratos Públicos. ----------------- 
4. Atendendo à natureza do objeto do contrato de aquisição de 
serviços que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da 
execução de trabalho subordinado, em face dos pressupostos 
contratuais evidenciados e da natureza do próprio contrato. -------- 
5. Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o 
recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego pública 
para a execução dos serviços objeto do contrato. ------------------- 



                                                                F. 149 

                                                                  _____________________ 

 

6.De acordo com a declaração emitida pela unidade orgânica 
responsável cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido e que 
se anexa à presente proposta, o contrato de aquisição de serviços em 
causa tem cabimento orçamental, muito concretamente na rubrica 
Elaboração de Estudos e Projetos -Ação 31/2002, Classe Económica 
070115 ------------------------------------------------------------- 
II- Da proposta em sentido estrito -------------------------------- 
Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima 
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que  
pondere emitir, por força do disposto no nº2 e no nº 4, do artigo 
26, da Lei n.º 64-B/2011 de 30 de Dezembro, parecer prévio favorável 
relativamente à aquisição de serviços, para vigorar até Setembro-
Outubro de 2012, encontrando-se, no caso individual e concreto, 
reunidos todos os requisitos legais previstos na legislação sobre o 
assunto. ----------------------------------------------------------- 
À consideração Superior. ------------------------------------------- 
Chaves 1 de Fevereiro de 2012 -------------------------------------- 
 (Chefe da Divisão de Desenvolvimento Sustentável Turismo e 
Cooperação)  ------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.02.01. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. --------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA A REA DE INTERVENÇÃO 
MUNICIPAL, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 2012.02.01. ----------------- 
À reunião de Câmara. ----------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o 
teor da mesma. ----------------------------------------------------- 
 
 
2.8. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE 
AQUISIÇÃO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – IMPRESSÃO DA AGENDA CULTURAL, NO 
ÂMBITO DO PROJETO “EUROCIDADE CHAVES-VERIN” - ARTIGO 26º, ARTIGO 
26º, DA LEI N.º 64-B/2011 DE 31 DE DEZEMBRO------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
I – Do enquadramento legal do pedido de parecer prévio-------------- 
1. De acordo com o disposto no n.º 4, do artigo 26º, da Lei n.º 
64-B/2011, de 30 de Dezembro, diploma legal que aprovou o Orçamento 
de Estado para 2012, carece de parecer prévio vinculativo dos 
membros do Governos responsáveis pelas áreas das finanças e da 
Administração Pública, nos termos e segundo a tramitação a regular 
por portaria dos referidos membros do Governo, a celebração ou a 
renovação de contratos de aquisição de serviços, por órgãos e 
serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008, 
de 27 de Fevereiro e ulteriores alterações, independentemente da 
natureza da contraparte. ------------------------------------------ 
2. Por sua vez, o n.º 8, da retrocitada disposição legal, 
esclarece que o parecer acima referido é da competência do órgão 
executivo municipal e depende da verificação dos requisitos 
previstos no n.º 5, da mesma norma legal, com as necessárias 
adaptações. -------------------------------------------------------- 
3. De acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 26º, da Lei n.º 
64-B/2011, de 30 de Dezembro, o parecer previsto no número anterior 
depende da: -------------------------------------------------------- 
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a) Demonstração de que se trate da execução de trabalho não 
subordinado, para a qual se revele inconveniente o recurso a 
qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público; -------- 
b) Confirmação de declaração de cabimento orçamental; ------------- 
c) Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 19º, da Lei n.º 55-
A/2010, de 31 de Dezembro ------------------------------------------ 
II – Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar------ 
1. É intenção do Município de Chaves celebrar um contrato de 
aquisição/prestação de serviços para a impressão da Agenda Cultural, 
no âmbito do projeto “Eurocidade Chaves-Verín”, para vigorar de 
Março a Dezembro de 2012. ------------------------------------------ 
2. Sendo certo que o valor estimado do contrato em causa não 
excede os 6.500,00 (seis mil e quinhentos euros), acrescido de IVA à 
taxa legal em vigor. ----------------------------------------------- 
3. Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em 
causa irá ser lançada mão do procedimento Ajuste Direto, com base no 
disposto, sobre a matéria, no Código dos Contratos Públicos. ------- 
4. Atendendo à natureza do objeto do contrato de aquisição de 
serviços que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da 
execução de trabalho subordinado, em face dos pressupostos 
contratuais evidenciados e da natureza do próprio contrato. -------- 
5. Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o 
recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público 
para a execução dos serviços objeto do contrato. ------------------- 
6. De acordo com a declaração emitida pela unidade orgânica 
responsável, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido e 
que se anexa à presente proposta, o contrato de aquisição de 
serviços em causa tem cabimento orçamental, muito concretamente na 
rubrica 02022599 – outros serviços --------------------------------- 
III – Da proposta em sentido estrito ------------------------------- 
Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima 
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que 
tome deliberação no sentido de emitir, por força do disposto no n.º 
4 e no n.º 8, do artigo 26º, da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de 
Dezembro, parecer prévio favorável relativamente à celebração do 
contrato de aquisição de serviços para a impressão da Agenda 
Cultural, no âmbito do projeto “Eurocidade Chaves-Verín”, para 
vigorar de Março a Dezembro de 2012, encontrando-se, no caso 
individual e concreto, reunidos todos os requisitos previstos no n.º 
5, do artigo 26º, da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro. --------- 
À consideração Superior. ------------------------------------------- 
Chaves: 01 de fevereiro de 2012 ------------------------------------ 
(Vera Moura) ------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL TURISMO 
E COOPERAÇÃO, ARQTO. AGOSTINHO PIZARRO DE 2012.02.01 --------------- 
Visto. Concordo à consideração superior. -------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.01.23. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. --------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA A REA DE INTERVENÇÃO 
MUNICIPAL, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 2012.02.01. ----------------- 
À reunião de Câmara. ----------------------------------------------
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o 
teor da mesma. ----------------------------------------------------- 
 
 
2.9. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE 
AQUISIÇÃO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - IMPRESSÃO DE 100 CALENDARIOS 
PUBLICITARIOS EM PIRAMIDE NO AMBITO DO PROJETO “EUROCIDADE CHAVES-
VERIN” - ARTIGO 26º, ARTIGO 26º, DA LEI N.º 64-B/2011 DE 31 DE 
DEZEMBRO ---------------------------------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
I – Do enquadramento legal do pedido de parecer prévio ------------- 
1. De acordo com o disposto no n.º 4, do artigo 26º, da Lei n.º 
64-B/2011, de 30 de Dezembro, diploma legal que aprovou o Orçamento 
de Estado para 2012, carece de parecer prévio vinculativo dos 
membros do Governos responsáveis pelas áreas das finanças e da 
Administração Pública, nos termos e segundo a tramitação a regular 
por portaria dos referidos membros do Governo, a celebração ou a 
renovação de contratos de aquisição de serviços, por órgãos e 
serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008, 
de 27 de Fevereiro e ulteriores alterações, independentemente da 
natureza da contraparte. ------------------------------------------- 
2. Por sua vez, o n.º 8, da retrocitada disposição legal, 
esclarece que o parecer acima referido é da competência do órgão 
executivo municipal e depende da verificação dos requisitos 
previstos no n.º 5, da mesma norma legal, com as necessárias 
adaptações.--------------------------------------------------------- 
3. De acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 26º, da Lei n.º 
64-B/2011, de 30 de Dezembro, o parecer previsto no número anterior 
depende da: -------------------------------------------------------- 
a) Demonstração de que 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) Confirmação de declaração de cabimento orçamental; -------------- 
c) Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 19º, da Lei n.º 55-
A/2010, de 31 de Dezembro. ----------------------------------------- 
II – Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar ----- 
1. É intenção do Município de Chaves celebrar um contrato de 
aquisição/prestação de serviços para a impressão de 100 calendários 
publicitários em pirâmide, no âmbito do projeto “Eurocidade Chaves-
Verín”. ------------------------------------------------------------ 
2. Sendo certo que o valor estimado do contrato em causa não 
excede os 70,00 (setenta euros), acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor. ------------------------------------------------------------- 
3. Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em 
causa irá ser lançada mão do procedimento Ajuste Direto em regime 
simplificado, com base no disposto, sobre a matéria, no Código dos 
Contratos Públicos. ------------------------------------------------ 
4. Atendendo à natureza do objeto do contrato de aquisição de 
serviços que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da 
execução de trabalho subordinado, em face dos pressupostos 
contratuais evidenciados e da natureza do próprio contrato. -------- 
5. Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o 
recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público 
para a execução dos serviços objeto do contrato. ------------------- 
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6. De acordo com a declaração emitida pela unidade orgânica 
responsável, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido e 
que se anexa à presente proposta, o contrato de aquisição de 
serviços em causa tem cabimento orçamental, muito concretamente na 
rubrica 02021703 – material publicitário. -------------------------- 
III – Da proposta em sentido estrito ------------------------------- 
Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima 
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que 
tome deliberação no sentido de emitir, por força do disposto no n.º 
4 e no n.º 8, do artigo 26º, da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de 
Dezembro, parecer prévio favorável relativamente à celebração do 
contrato de aquisição de serviços para a impressão de 100 
calendários publicitários em pirâmide, no âmbito do projeto 
“Eurocidade Chaves-Verín”, encontrando-se, no caso individual e 
concreto, reunidos todos os requisitos previstos no n.º 5, do artigo 
26º, da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro. ---------------------- 
À consideração Superior. ------------------------------------------- 
Chaves: 01 de fevereiro de 2012 ------------------------------------ 
(Vera Moura) ------------------------------------------------------ 
DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL TURISMO 
E COOPERAÇÃO, ARQTO. AGOSTINHO PIZARRO DE 2012.02.01 --------------- 
Visto. Concordo à consideração superior. -------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.01.23. ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. --------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA A REA DE INTERVENÇÃO 
MUNICIPAL, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 2012.02.01. ----------------- 
À reunião de Câmara. ----------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o 
teor da mesma. ----------------------------------------------------- 
 
 
2.10. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM PERITO DA LISTA OFICIAL, PARA A AVALIAÇÃO 
PRÉVIA DE PARCELAS NECESSÁRIAS A CONSTRUÇÃO DA OBRA “RODOVIA DE 
ACESSO PRIORITÁRIO A24/HOSPITAL – LANÇO 3”.ARTIGO 62º, DA LEI N.º 
64-B/2011, DE 30 DE DEZEMBRO – INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº. 04/GNE/2012 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
I – Do enquadramento legal do pedido de parecer prévio ------------- 
4. De acordo com o disposto no n.º 4, do artigo 26º, da Lei n.º 64-
B/2011, de 30 de dezembro, diploma legal que aprovou o Orçamento de 
Estado para 2011, carece de parecer prévio vinculativo dos membros 
do Governo responsáveis pelas áreas das Finanças e da Administração 
Pública, nos termos e segundo a tramitação a regular por portaria 
dos referidos membros do Governo, a celebração ou a renovação de 
contratos de aquisição de serviços, por órgãos e serviços abrangidos 
pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro e 
ulteriores alterações, independentemente da natureza da 
contraparte.-------------------------------------------------------- 
5. Por sua vez, o n.º 8, da retrocitada disposição legal, esclarece 
que o parecer acima referido é da competência do órgão executivo 
municipal e depende da verificação dos requisitos previstos no n.º 
5, da mesma norma legal, com as necessárias adaptações. ------------ 
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6. De acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 26º, da Lei n.º 64-
B/2011, de 30 de dezembro, o parecer previsto no número anterior 
depende da: -------------------------------------------------------- 
1.Demonstração de que 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; -------- 
1.1.Confirmação de declaração de cabimento orçamental; ------------- 
1.1.1.Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 19º, da Lei n.º 
55-A/2010, de 31 de dezembro. -------------------------------------- 
II – Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar ----- 
7. É intenção do Município de Chaves celebrar um contrato de 
aquisição de serviços de avaliação prévia de parcelas necessárias à 
construção da Obra “Rodovia de Acesso Prioritário A24/Hospital – 
Lanço 3” - Contratação de Perito da Lista Oficial -, em cumprimento 
da obrigação legal decorrente do nº4 do Artigo 10º do Código das 
Expropriações, aprovado pela Lei nº 168/99, de 18 de setembro, 
alterado e republicado pela Lei nº 56/2008, de 4 de setembro, para 
vigorar pelo período de 30 dias, prolongando-se até à fase de 
expropriação amigável do procedimento. ----------------------------- 
8. Sendo certo que o valor estimado do contrato em causa é de €5 
265,00 (cinco mil e duzentos e sessenta e cinco euros). ------------ 
9. Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em 
causa irá ser lançada mão do procedimento ajuste directo, em regime 
normal, com base no disposto, sobre a matéria, no Código dos 
Contratos Públicos. ------------------------------------------------ 
10. Atendendo à natureza do objecto do contrato de aquisição de 
serviços que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da 
execução de trabalho subordinado, em face dos pressupostos 
contratuais evidenciados e da natureza do próprio contrato. -------- 
11. Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente, para 
não dizer ilegal, o recurso a qualquer modalidade da relação 
jurídica de emprego público para a execução dos serviços objeto do 
contrato. ---------------------------------------------------------- 
12. Face ao disposto no nº4 do Artigo 10º do C.E., não tem 
aplicabilidade, na situação individual e concreta, o disposto na 
alínea a), do nº5, do Artigo 26º, da Lei nº 64-B/2011, de 30 de 
dezembro (LOE 2012), uma vez que o prestador de serviços tem, 
legalmente, de ser recrutado de entre os constantes da lista oficial 
– Tribunal da Relação do Porto -. ---------------------------------- 
13. De acordo com a declaração emitida pela unidade orgânica 
responsável, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido e 
que se anexa à presente proposta, o contrato de aquisição de 
serviços em causa tem cabimento orçamental, muito concretamente na 
rubrica 07030301. -------------------------------------------------- 
14. Por último, cumpre informar que o valor estimado do contrato foi 
determinado após a aplicação da redução remuneratória da taxa de 
10%, sobre o valor resultante da tabela das custas judiciais 
(unidades de conta), conforme o disposto no nº1 do artigo 19º da Lei 
nº 55-A/2010, de 31 de dezembro. ----------------------------------- 
III – Da proposta em sentido estrito ------------------------------- 
Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima 
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que 
tome deliberação no sentido de emitir, por força do disposto no nº4 
e no nº8, do Artigo 26º, da Lei nº 64-B/2011, de 30 de dezembro, 
parecer prévio favorável relativamente à celebração do contrato de 
aquisição de serviços, com perito da lista oficial, para a avaliação 
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prévia de parcelas necessárias à “Rodovia de Acesso Prioritário 
A24/Hospital – Lanço 3”, para efeitos do disposto no nº4, do Artigo 
10º do C.E., para vigorar pelo prazo de 30 dias, com a obrigação de 
prestar assistência técnica até à fase de eventual expropriação 
amigável do procedimento, encontrando-se, no caso individual e 
concreto, reunidos todos os requisitos previstos no n.º 5, do Artigo 
26º, da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro. ---------------------- 
À consideração do Diretor de Departamento de Coordenação Geral, Dr. 
Marcelo Delgado. --------------------------------------------------- 
Chaves, 01 de Fevereiro de 2012. ----------------------------------- 
A Técnica Superior, ------------------------------------------------ 
Cristina Rodrigues ------------------------------------------------- 
Em anexo: Informação de cabimento orçamental. ---------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.01.31 ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. --------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. JOAO BATISTA DE 
2012.02.01. -------------------------------------------------------- 
A reunião de Câmara. ----------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o 
teor da mesma. ----------------------------------------------------- 
 
 
2.11.PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE 
AQUISIÇÃO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTIGO 26º,DA LEINº64-B/2011 DE 30 
DE DEZEMBRO. SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO E DESBARATIZAÇÃO. ------------ 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
I – Do enquadramento legal do pedido de parecer prévio ------------- 
1. De acordo com o disposto no n.º 4, do artigo 26º, da Lei n.º 
64-B/2011, de 30 de Dezembro, diploma legal que aprovou o Orçamento 
de Estado para 2012, carece de parecer prévio vinculativo dos 
membros do Governos responsáveis pelas áreas das finanças e da 
Administração Pública, nos termos e segundo a tramitação a regular 
por portaria dos referidos membros do Governo, a celebração ou a 
renovação de contratos de aquisição de serviços, por órgãos e 
serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008, 
de 27 de Fevereiro e ulteriores alterações, independentemente da 
natureza da contraparte. ------------------------------------------- 
2. Por sua vez, o n.º 8, da retrocitada disposição legal, 
esclarece que o parecer acima referido é da competência do órgão 
executivo municipal e depende da verificação dos requisitos 
previstos no n.º 5, da mesma norma legal, com as necessárias 
adaptações. -------------------------------------------------------- 
3. De acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 26º, da Lei n.º 
64-B/2011, de 30 de Dezembro, o parecer previsto no número anterior 
depende da: -------------------------------------------------------- 
a) Demonstração de que 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) Confirmação de declaração de cabimento orçamental; -------------- 
c) Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 19º, da Lei n.º 55-
A/2010, de 31 de dezembro; ----------------------------------------- 
II – Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar ----- 
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1. É intenção do Município de Chaves celebrar um contrato de 
aquisição/prestação de serviços de desratização e desbaratização, 
para vigorar durante o ano de 2012 e revestindo a natureza de 
avença. ------------------------------------------------------------ 
2. Sendo certo que o valor estimado do contrato em causa é para o 
Mercado Municipal de Chaves de 648.27€ e para o Mercado Municipal de 
Vidago de 324.14€. ------------------------------------------------- 
3. Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em 
causa irá ser lançada mão do procedimento ajuste direto, com base no 
disposto, sobre a matéria, no Código dos Contratos Públicos. ------- 
4. Atendendo à natureza do objeto do contrato de aquisição de 
serviços que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da 
execução de trabalho subordinado, em face dos pressupostos 
contratuais evidenciados e da natureza do próprio contrato. -------- 
5. Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o 
recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público 
para a execução dos serviços objeto do contrato. ------------------- 
6. Na sequência de consulta efetuada, nos termos e para os efeitos 
do disposto na alínea a), do n.º 5, do artigo 26º, da Lei n.º 64-
B/2011, de 30 de Dezembro (LOE 2012), à entidade gestora da 
mobilidade especial, verifica-se a inexistência de pessoal em 
situação de mobilidade especial apto para o desempenho das funções 
subjacentes à contratação em causa, conforme declaração emitida por 
aquela entidade gestora, documento cujo teor aqui se dá por 
integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e que se 
anexa à presente proposta29. ---------------------------------------- 
7. De acordo com a declaração emitida pela unidade orgânica 
responsável, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido e 
que se anexa à presente proposta, o contrato de aquisição de 
serviços em causa tem cabimento orçamental, muito concretamente na 
rubrica 02.02.25.95. ----------------------------------------------- 
8. Por último, atendendo ao disposto na alínea c), do n.º 3, do 
artigo 22º, da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, verifica-se, 
conforme informação prestada pela unidade orgânica competente, que 
foi dado cumprimento à redução remuneratória previstas no n.º 1, do 
art.º 19º, do mesmo diploma legal.30/ 31  ---------------------------- 
III – Da proposta em sentido estrito ------------------------------- 
Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima 
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que 
tome deliberação no sentido de emitir, por força do disposto no n.º 
4 e no n.º 8, do artigo 26º, da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de 
Dezembro, parecer prévio favorável relativamente à 
celebração/renovação do contrato de aquisição de serviços de 
desratização e desbaratização, para vigorar durante o ano de 2012, 
encontrando-se, no caso individual e concreto, reunidos todos os 
requisitos previstos no n.º 5, do artigo 26º, da Lei n.º 64-B/2011, 
de 30 de Dezembro. ------------------------------------------------- 

                                                           
29 É entendimento deste Município que a presente imposição legal de 
consulta tem aplicabilidade nos casos de contratos de prestação de 
serviços nas modalidades de tarefa e de avença, ou cujo objeto seja 
a consultadoria técnica, designadamente, consultadoria jurídica, de 
engenharia ou de arquitetura. -------------------------------------- 
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Caso esta proposta mereça consideração favorável, tomo a liberdade 
de sugerir a seguinte metodologia: --------------------------------- 
a) O seu encaminhamento à próxima reunião de Camara para 
deliberação; ------------------------------------------------------- 
b) Posteriormente dar-se o devido conhecimento à Divisão de Gestão 
Financeira. -------------------------------------------------------- 
Em anexo cópia do email dirigido a esta Autarquia. ----------------- 
À consideração superior, ------------------------------------------- 
O Chefe de Secção -------------------------------------------------- 
Isaac Cruz Dias ---------------------------------------------------- 
DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL TURISMO 
E COOPERAÇÃO, ARQTO. AGOSTINHO PIZARRO DE 2012.01.31 --------------- 
Visto. Concordo à consideração superior. -------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.01.31 ------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. --------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA A REA DE INTERVENÇÃO 
MUNICIPAL, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 2012.02.01. ----------------- 
À reunião de Câmara. ----------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o 
teor da mesma. ----------------------------------------------------- 
 
 

XIV 
DIVERSOS 

 
 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a acta sob a 
forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 92, da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro e ulteriores alterações, com vista 
à sua executoriedade imediata. ------------------------------------- 
 
 
E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a 
reunião quando eram dezassete horas e vinte e cinco minutos, para 
constar se lavrou a presente ata, e eu, Marcelo Caetano Martins 
Delgado, redigi e vou assinar, junto do Presidente. ---------------- 

 
 

__________________________ 
 

                                                                                                      
__________________________ 


