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                             Nº 23  –   Reunião      Ordinária  
                                  da Câmara  Municipal   de   Chaves 
                                 Realizada  no  dia  12 de novembro 

  de 2012. -------------------------- 
Aos doze dias do mês de novembro 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 Presidente da Câmara, 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, iniciando-se a mesma de acordo com a ordem do dia previamente 
elaborada e datada de 07 de novembro do corrente ano. --------------
-------------------------------------------------------------------- 
 
 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 
 
 
I - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA SOBRE A 
ACTIVIDADE MUNICIPAL. ---------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara começou por dar conhecimento ao 
Executivo Municipal sobre os seguintes assuntos relacionados com a 
Atividade Municipal: ----------------------------------------------- 
Conselho Municipal de Educação – Sobre este assunto, o Senhor 
Presidente da Câmara deu conhecimento, ao executivo camarário que, 
no pretérito dia 25 de Outubro, se realizou o Conselho Municipal de 
Educação, tendo sido analisado, em síntese, o início do ano letivo 
de 2012/2013. ------------------------------------------------------ 
Escola Profissional de Chaves - Sobre este assunto, o Senhor 
Presidente da Câmara deu conhecimento, ao executivo camarário que, 
no pretérito dia 26 de Outubro, a Escola Profissional de Chaves 
comemorou o seu dia de aniversário, tendo completado 23 anos de 
existência.  ------------------------------------------------------- 
Audiência concedida ao Senhor Bastonário da Ordem dos Advogados e 
Advogados da Comarca de Chaves - Sobre este assunto, o Senhor 
Presidente da Câmara deu conhecimento, ao executivo camarário que, 
no pretérito dia 29 de Outubro, foi concedida ao Senhor Bastonário 
da Ordem dos Advogados, Dr. Marinho Pinto, bem como aos advogados da 
Comarca de Chaves, uma audiência tendo em vista a análise das 
reformas legislativas em curso sobre a organização jurídica e sua 
repercussão na situação do Tribunal de Chaves, nomeadamente no que 
concerne à sua eventual desclassificação. ------------------------- 
Reunião com a Empresa Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro Sa. - 
sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento, 
ao executivo camarário que, no pretérito dia 30 de Outubro, se 
realizou uma reunião de trabalho com a Empresa Águas de Trás-os-
Montes e Alto Douro Sa, tendo esta como principal assunto a 
verticalização do sistema. ----------------------------------------- 
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Cerimónia de Distinção do Mestre Nadir Afonso como Honoris - Sobre 
este assunto, o Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento, ao 
executivo camarário que, no pretérito dia 05 de Novembro de 2012, 
esteve presente, em representação do Municipio, na cerimónia 
promovida pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto 
para distinguir, com o Doutoramento “Honoris Causa”, o Mestre Nadir 
Afonso. ------------------------------------------------------------ 
Manifestação contra a eventual desclassificação do Tribunal de 
Chaves - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara deu 
conhecimento, ao executivo camarário que, no pretérito dia 07 de 
Novembro de 2012, esteve presente na manifestação pública realizada 
contra a eventual desclassificação do Tribunal de Chaves, e 
promovida pelos Advogados da Comarca de Chaves. -------------------- 
“PRORUR” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara deu 
conhecimento, ao executivo camarário que, no pretérito dia 08 de 
Novembro de 2012, se realizou o conselho económico e social sendo 
apresentado, em tal sede, o Projeto de intervenção para o 
desenvolvimento rural - “PRORUR”-. --------------------------------- 
 
 
II – REQUERIMENTO APRESENTADO PELOS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO 
SOCIALISTA -------------------------------------------------------- 
Usaram da palavra os vereadores do Partido Socialista, tendo 
solicitado ao Senhor Presidente da Câmara, a apresentação, em sede 
de próxima reunião ordinária, os valores correspondentes à dívida 
atual do Município, particularmente, aos valores em dívida relativa 
ás instituições bancárias, à Empresa Águas de Portugal SA, aos 
fornecedores/prestadores de serviços e Juntas de Freguesia. -------- 
 
 
III - ANALISE, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ASSUNTOS NÃO INCLUÍDOS NA 
ORDEM DO DIA, AO ABRIGO DO ARTIGO 83º, DA LEI N.º 169/99, DE 18 DE 
SETEMBRO, E ULTERIORES ALTERAÇÕES. ---------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara, Dr. João Batista, propõe ao Executivo 
Municipal que, nos termos do disposto no artigo 83º, da Lei n.º 
169/99, de 18 de setembro, e ulteriores alterações, e nos termos do 
regimento em vigor, reconheça a urgência de deliberação sobre os 
assuntos abaixo indicados: -----------------------------------------
--------------------------------------------------------------------  
1. PARECER PRÉVIO PARA CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO NO ARTIGO 26º DA 
LEI 64-B/2011, DE 30 DE DEZEMBRO, COM VISTA À CONTRATUALIZAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ALUGUER DE DUAS VIATURAS PARA REALIZAÇÃO TRABALHO DE 
CAMPO NO ÂMBITO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO GERAL DE PRÉDIOS URBANOS 
2012, PARA COLABORAÇÃO COM O SERVIÇO DE FINANÇAS DE CHAVES. 
INFORMAÇÃO N.º 321/DOTDU/2012. ------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a introdução 
dos referidos assuntos. -------------------------------------------- 
 
 

I 
ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 
 
1. ACTAS: 
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1.1. Aprovação da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Chaves, realizada em 22 de outubro de 2012. ------------------------ 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar, 
depois de lida, a referida ata. ----------------------------------- 
 
 
2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 
 
3. FREGUESIAS 
 
 

II 
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 

 
 

III 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES: 
 
 
1. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA, 
NO USO DE PODERES DELEGADOS, NA ÁREA DE AÇÃO SOCIAL. INFORMAÇÃO DA 
DSC. 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.º1. ---
-------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------  
 
 
 
2. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA, 
NO USO DE PODERES DELEGADOS, NA ÁREA DE TRANSPORTES ESCOLARES. 
INFORMAÇÃO DA DSC. 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.2 -----
-------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------  
 
 
3. PEDIDO DE ESPÓLIO DO MUSEU DA REGIÃO FLAVIENSE PARA EXPOSIÇÃO 
EM SANTIAGO DE COMPOSTELA INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 217 - DDSC/19/SM -- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. ------------- 
1.INTRODUÇÃO -------------------------------------------------------  
A Fundação Cidade da Cultura da Galiza, através da Direção de Ação 
Cultural, está a organizar este ano uma exposição no Museu da 
Cidade da Cultura da Galiza, intitulada Gallaecia Petrea, tendo 
obtido até ao momento um enorme sucesso, o que levou os seus 
organizadores a protelarem o encerramento da mesma apenas em março 
de 2013 em vez de dezembro de 2012, solicitando para isso a 
colaboração de todas as entidades que cederam peças para a mesma. --  
É objetivo da exposição reunir pela primeira vez, as obras com 
maior destaque realizadas em pedra naquele que fora o território da 
Gallaecia, que compreendia as terras da atual Galiza e Norte de 
Portugal. ----------------------------------------------------------  
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2.PARECER ----------------------------------------------------------  
A região de Aquae Flaviae, tendo sido um dos mais importantes 
municípios compreendido dentro desse território que era a 
Gallaecia, nomeadamente no que à presença da civilização romana diz 
respeito, está amplamente representada nesta exposição desde o seu 
início, como não poderia deixar de ser. ----------------------------  
A lista das nossas peças cedidas para fazerem parte integrante da 
exposição é a seguinte: --------------------------------------------  
I.Fuste estriado de granito com base, pertencente a uma coluna romana, 
exposta no Museu da Região Flaviense; ------------------------------  
II. Ara de Júpiter, idem Museu da Região Flaviense; ----------------  
III. Deusa da fertilidade, guardada em área de reservas do museu; --  
IV. Marco divisional de território – PRAENI/COROCI, exposto no 
Museu da Região Flaviense; -----------------------------------------  
V. Estela de Duerta, idem Museu da Região Flaviense; ---------------  
VI. Ara dedicada a Vénus, idem Museu da Região Flaviense. ----------  
3. CONCLUSÃO -------------------------------------------------------  
Dado tratar-se de uma das maiores exposições até à data executada 
na Europa sobre o tema da ocupação da Gallaecia desde as suas 
origens até ao presente, fará todo o sentido a prorrogação da 
autorização concedida até março de 2013. ---------------------------  
Face ao exposto, e uma vez que esta exposição não contém qualquer 
encargo financeiro de alguma espécie, nomeadamente seguros, 
embalamento e transporte de ida e volta, é de considerar um parecer 
positivo, se assim V.ª Exa. o entender. ----------------------------  
Por outro lado, é uma enorme oportunidade única e de projeção 
internacional de divulgação turístico-patrimonial a nossa região e 
o nosso museu estarem incluídos em tão grande exposição e montra 
europeia de cultura. -----------------------------------------------  
4.PROPOSTA ---------------------------------------------------------  
No caso de vir a ser superiormente reconhecida a importância da 
exposição em causa, sugere-se o encaminhamento desta informação à 
próxima reunião de Câmara para deliberação -------------------------  
À consideração Superior. ------------------------------------------ 
Chaves 29 de outubro de 2012 --------------------------------------- 
Dr. Jorge M P Leite ------------------------------------------------ 
(Técnico Superior) ------------------------------------------------- 
DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 
ENG. CARLOS FRANÇA DE 2012. ----------------------------------------  
Visto. Concordo. À consideração do Senhor Diretor de Departamento. -  
DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO. DE COORDENAÇÃO GERAL DR 
MARCELO CAETANO DE 2012.11.07 -------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 
2012.11.07 --------------------------------------------------------- 
Concordo. À reunião de câmara. ------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
a referida proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. 
Notifique-se. ------------------------------------------------------  
 
 
4. DOAÇÃO DE COLEÇÃO DOCUMENTAL À BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CHAVES, 
POR PARTE DO SENHOR NUNO CANAVEZ INFORMAÇÃO Nº225/SB Nº2/2012 ----- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. ------------- 
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1.INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 
O senhor Nuno Canavez, transmontano, natural de Mirandela, é 
proprietário, na cidade do Porto, da célebre Livraria Académica, 
possuidor, por isso, de uma vasta e riquíssima coleção de livros 
antigos e raros. -------------------------------------------------- 
Em 1994 publicou o livro intitulado “SUBSÍDIOS PARA UMA 
BIBLIOGRAFIA SOBRE TRÁS OS MONTES E ALTO DOURO”. O sucesso e a 
pertinência de tal livro, autêntico catálogo/inventário das obras 
publicadas sobre esta região até então, incentivaram-no a continuar 
a registar as novidades literárias sobre a mesma, daí que tenha 
dado à estampa mais quatro volumes, assim intitulados, por ordem 
cronológica: -------------------------------------------------------  
“NOVOS SUBSÍDIOS PARA UMA BIBLIOGRAFIA SOBRE TRÁS OS MONTES E ALTO 
DOURO”, 1998; “OUTROS SUBSÍDIOS PARA UMA BIBLIOGRAFIA SOBRE TRÁS OS 
MONTES E ALTO DOURO”, 2002; “MAIS SUBSÍDIOS PARA UMA BIBLIOGRAFIA 
SOBRE TRÁS OS MONTES E ALTO DOURO”, 2008; “SUBSÍDIOS PARA UMA 
BIBLIOGRAFIA SOBRE TRÁS OS MONTES E ALTO DOURO – VOL.V”, 2012. -----  
Possuidor de uma generosidade louvável, como já o tinha feito 
outrora, quando doou a esta Biblioteca um significativo número de 
obras raras, decidiu oferecer esta coleção à Biblioteca Municipal 
da nossa cidade, encarregando a senhora Drª Maria Isabel Viçoso de 
Sousa Fernandes de ser a fiel portadora de tal doação, ato que 
ocorreu no passado dia 09 de Outubro. ------------------------------  
2. CONCLUSÃO ------------------------------------------------------- 
Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de colocar à consideração 
superior a aprovação da seguinte proposta: -------------------------  
a)Que, de acordo com a vontade manifestada pelo senhor Nuno 
Canavez, em doar esta valiosa coleção à Biblioteca Municipal, 
importante para pesquisar publicações sobre a região de Trás os 
Montes e Alto Douro, como os títulos de cada exemplar o sugerem, a 
mesma seja aceite por parte do executivo municipal; ----------------  
b) Em caso de despacho favorável, mais sou a propor que este 
assunto seja agendado para uma reunião do executivo municipal, 
tendo em vista a aprovação da mesma; -------------------------------  
c) Ainda, caso se verifique aprovação desta proposta, mais se 
sugere que a Ex.ª Câmara Municipal notifique o doador, senhor Nuno 
Canavez, sobre a decisão tomada, transmitindo os agradecimentos por 
tão generoso gesto praticado em prol do benefício cultural do 
Município de Chaves. -----------------------------------------------  
d) O endereço do doador é o seguinte: NUNO CANAVEZ – Livraria 
Académica – rua Mártires da Liberdade, 10 – PORTO. -----------------  
À consideração Superior. -------------------------------------------  
Chaves, 06 de Novembro de 2012 -------------------------------------  
O Técnico Superior -------------------------------------------------  
(António Ramos) ----------------------------------------------------  
DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 
ENG. CARLOS FRANÇA DE 2012. ----------------------------------------  
Visto. Concordo. À consideração do Senhor Diretor de Departamento 
Dr. Marcelo Delgado ------------------------------------------------  
DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO. DE COORDENAÇÃO GERAL DR 
MARCELO CAETANO DE 2012.11.07 -------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 
2012.11.07 --------------------------------------------------------- 
Concordo. À reunião de câmara. ------------------------------------- 



                                                                F. 12 

                                                                  _____________________ 

 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
a referida proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. 
Notifique-se. ------------------------------------------------------  
 
 
5. PROPOSTAS DE CONTRATO DE COMODATO – ATRIBUIÇÃO DE SEDES AOS 
CLUBES/ASSOCIAÇÕES NO PAVILHÃO MUNICIPAL INFORMAÇÃO Nº 227 / DDSC - 
SJD Nº 29/12 ------------------------------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
I – DA JUSTIFICAÇÃO ------------------------------------------------  
1.Considerando que o Pavilhão Gimnodesportivo Municipal permite a 
prática de atividades físicas e desportivas promovendo assim, 
hábitos e estilos de vida saudáveis reconhecidos como elemento 
fundamental de educação, cultura e vida social do cidadão; ---------  
2.Considerando que tal infraestrutura assume um papel primordial para  
a prática desportiva, bem como educação, formação, competição e 
espetáculo; --------------------------------------------------------  
3.Considerando que no Pavilhão Municipal existem espaços físicos 
disponíveis passiveis de serem utilizados para fins variados, salas 
ou arrecadações; ---------------------------------------------------  
4.Considerando as solicitações de um espaço para sede dos 
Clubes/Associações, que utilizam o Pavilhão como instalação para 
treinos e competição; ----------------------------------------------  
5.Considerando que, no intuito de se salvaguardar os interesses das 
partes envolvidas, tem-se adotado a celebração de “contratos de 
comodato”, contendo as cláusulas disciplinadoras dos direitos e 
obrigações das partes signatárias; ---------------------------------  
6.Considerando que no âmbito das atribuições e competências 
previstas respetivamente na Lei nº 159/99 e 169/99 e ulteriores 
alterações, não se vislumbra qualquer inconveniente na satisfação 
dos pedidos formulados pelos Clubes/Associações que usufruem do 
Pavilhão para treinos e competição. --------------------------------  
7.Considerando as sugestões feitas e devidamente ponderadas aludidas 
na proposta nº 100/102, capítulo III, remetida pela Divisão de 
Administração e Fiscalização. --------------------------------------  
II – PROPOSTA ------------------------------------------------------  
Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima 
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir a aprovação da seguinte 
estratégia procedimental: ------------------------------------------  
a)Que sejam aprovadas as minutas dos Contratos de Comodato a 
celebrar com as Entidades, Núcleo de Árbitros do Alto Tâmega, 
Associação Desportiva Flaviense, Ervededo Futsal Clube, Casa do 
Benfica de Chaves, Grupo Desportivo de Chaves e o Hóquei Clube 
Flaviense para atribuição de Sedes, as quais se anexam a esta 
informação; --------------------------------------------------------  
b)Caso esta proposta seja aceite superiormente, mais se propõe que a 
mesma seja encaminhada à próxima reunião de Câmara para deliberação; 
c)Por último, caso as minutas dos Contratos de Comodato venham a ser 
aprovadas, nos termos sugeridos por parte do órgão executivo 
municipal, que fique desde já, legitimado o Presidente da Câmara 
Municipal a proceder à sua assinatura em representação do Município 
de Chaves. ---------------------------------------------------------  
À consideração Superior. -------------------------------------------  
Chaves, 17 de Outubro de 2012 --------------------------------------  
O Técnico Superior, ------------------------------------------------  
(Maciel Duque) -----------------------------------------------------  



                                                                F. 13 

                                                                  _____________________ 

 

Em anexo: As referidas minutas de Contratos de Comodato.------------
-------------------------------------------------------------------- 
MINUTA DO CONTRATO DE COMODATO -------------------------------------  
ENTRE --------------------------------------------------------------  
MUNICÍPIO DE CHAVES ------------------------------------------------  
E O ----------------------------------------------------------------  
NÚCLEO DE ÁRBITROS DE FUTEBOL E FUTSAL DO ALTO TÂMEGA --------------  
Entre --------------------------------------------------------------  
O Município de Chaves, pessoa coletiva 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 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 08 de Novembro 
de 2010. -----------------------------------------------------------  
e ------------------------------------------------------------------  
O Núcleo de Árbitros de Futebol e Futsal do Alto Tâmega, pessoa 
coletiva n.º 508018129, representada neste ato pelo Presidente da 
Direção, Carlos Alberto Monteiro Pereira, identificado pelo 
Documento de Identificação nº 9684186, e com poderes para o ato, e 
adiante designado por segundo outorgante ou comodatário, devidamente 
autorizado por deliberação de 2 de Junho 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 – Pavilhão 
Gimnodesportivo Municipal e respetivos gabinetes -, sitos na Avenida 
Irmãos Rui e Garcia Lopes, freguesia de Santa Maria Maior, concelho 
de Chaves, e inscrito na matriz predial com o artigo urbano nº 1332. 
Cláusula 2ª --------------------------------------------------------  
(Objeto) -----------------------------------------------------------  
Considerando que o primeiro outorgante não tem, nem se prevê a médio 
prazo que venha a ter, necessidade dos gabinetes daquele imóvel, e 
que o segundo outorgante necessita de um gabinete para seu uso, o 
primeiro entrega ao segundo o gabinete devidamente identificado na 
planta em anexo, a fim de que este se sirva dele para a instalação 
da sede do Núcleo, 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 gabinete do imóvel, designadamente, dando integral 
cumprimento às seguintes prescrições: ------------------------------  
a)Manter e restituir o gabinete 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 gabinete, e 
gastos de utilização; ----------------------------------------------  
c)Utilizar o gabinete em causa única e exclusivamente para os fins 
previstos na Clausula 2ª, do presente contrato; --------------------  
d)Respeitar as normas regulamentares sobre o funcionamento do 
Pavilhão Gimnodesportivo Municipal; --------------------------------  
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e)Informar o primeiro outorgante aquando de eleições e mudança de 
direção da coletividade; -------------------------------------------  
f)Fornecer, sempre que requerido pelo primeiro outorgante, os 
contactos dos elementos da direção (telemóvel ou e-mails, quando for 
o caso), em vista a facilitar a comunicação e envio de informações 
entre as partes. ---------------------------------------------------  
Cláusula 4ª --------------------------------------------------------  
(Benfeitorias) -----------------------------------------------------  
1. Todas as obras e benfeitorias que forem realizadas pelo segundo 
outorgante no gabinete previsto na cláusula 2ª, 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 um ano, 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. --------------------------------------------------------  
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 Outubro de 2012 -------------------------------------  
O primeiro Outorgante: ---------------------------------------------  
O segundo Outorgante: ----------------------------------------------  
MINUTA DO CONTRATO DE COMODATO -------------------------------------  
ENTRE --------------------------------------------------------------  
MUNICÍPIO DE CHAVES ------------------------------------------------  
E A ----------------------------------------------------------------  
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ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA FLAVIENSE ------------------------------------  
Entre --------------------------------------------------------------  
O Município de Chaves, pessoa coletiva 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 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 08 de Novembro 
de 2010. -----------------------------------------------------------  
e ------------------------------------------------------------------  
A Associação Desportiva Flaviense, pessoa coletiva n.º 501699422, 
representada neste ato pelo Presidente da Direção, Manuel Pires 
Madureira, identificado pelo Documento de Identificação nº 2784297, 
e com poderes para o ato, e adiante designado por segundo outorgante 
ou comodatário, devidamente autorizado por deliberação de 18 de 
Março de 2010. -----------------------------------------------------  
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 – Pavilhão 
Gimnodesportivo Municipal e respetivos gabinetes -, sitos na Avenida 
Irmãos Rui e Garcia Lopes, freguesia de Santa Maria Maior, concelho 
de Chaves, e inscrito na matriz predial com o artigo urbano nº 1332. 
Cláusula 2ª --------------------------------------------------------  
(Objeto) -----------------------------------------------------------  
Considerando que o primeiro outorgante não tem, nem se prevê a médio 
prazo que venha a ter, necessidade dos gabinetes daquele imóvel, e 
que o segundo outorgante necessita de um gabinete para seu uso, o 
primeiro entrega ao segundo o gabinete devidamente identificado na 
planta em anexo, a fim de que este se sirva dele para a instalação 
da Sua Secção de Futsal Feminino, 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 gabinete do imóvel, designadamente, dando integral 
cumprimento às seguintes prescrições: ------------------------------  
a)Manter e restituir o gabinete 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 gabinete, e 
gastos de utilização; ----------------------------------------------  
c)Utilizar o gabinete em causa única e exclusivamente para os fins 
previstos na Clausula 2ª, do presente contrato; --------------------  
d)Respeitar as normas regulamentares sobre o funcionamento do 
Pavilhão Gimnodesportivo Municipal; --------------------------------  
e)Informar o primeiro outorgante aquando de eleições e mudança de 
direção da coletividade; -------------------------------------------  
f)Fornecer, sempre que requerido pelo primeiro outorgante, os 
contactos dos elementos da direção (telemóvel ou e-mails, quando for 
o caso), em vista a facilitar a comunicação e envio de informações 
entre as partes. ---------------------------------------------------  
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Cláusula 4ª --------------------------------------------------------  
(Benfeitorias) -----------------------------------------------------  
1. Todas as obras e benfeitorias que forem realizadas pelo segundo 
outorgante no gabinete previsto na cláusula 2ª, 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 um ano, 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. --------------------------------------------------------  
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 Outubro de 2012 -------------------------------------  
O primeiro Outorgante: ---------------------------------------------  
O segundo Outorgante: ----------------------------------------------  
MINUTA DO CONTRATO DE COMODATO -------------------------------------  
ENTRE --------------------------------------------------------------  
MUNICÍPIO DE CHAVES ------------------------------------------------  
E O ----------------------------------------------------------------  
ERVEDEDO FUTSAL CLUBE ----------------------------------------------  
Entre --------------------------------------------------------------  
O Município de Chaves, pessoa coletiva 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 ato, conforme o disposto nas alíneas a), do n.º1 e 
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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 08 de Novembro 
de 2010. -----------------------------------------------------------  
e ------------------------------------------------------------------  
O Ervededo Futsal Clube, pessoa coletiva n.º 508366160, representada 
neste ato pelo Vice-Presidente da Direção, Ilídio Jorge Chaves 
Correia, identificado pelo Documento de Identificação nº 1718251, e 
com poderes para o ato, e adiante designado por segundo outorgante 
ou comodatário, devidamente autorizado por deliberação de 20 de 
Junho de 2010. -----------------------------------------------------  
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 – Pavilhão 
Gimnodesportivo Municipal e respetivos gabinetes -, sitos na Avenida 
Irmãos Rui e Garcia Lopes, freguesia de Santa Maria Maior, concelho 
de Chaves, e inscrito na matriz predial com o artigo urbano nº 1332. 
Cláusula 2ª --------------------------------------------------------  
(Objeto) -----------------------------------------------------------  
Considerando que o primeiro outorgante não tem, nem se prevê a médio 
prazo que venha a ter, necessidade dos gabinetes daquele imóvel, e 
que o segundo outorgante necessita de um gabinete para seu uso, o 
primeiro entrega ao segundo o gabinete devidamente identificado na 
planta em anexo, a fim de que este se sirva dele para a instalação 
da sede do Clube (Secção de Futsal), 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 gabinete do imóvel, designadamente, dando integral 
cumprimento às seguintes prescrições: ------------------------------  
a)Manter e restituir o gabinete 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 gabinete, e 
gastos de utilização; ----------------------------------------------  
c)Utilizar o gabinete em causa única e exclusivamente para os fins 
previstos na Clausula 2ª, do presente contrato; --------------------  
d)Respeitar as normas regulamentares sobre o funcionamento do 
Pavilhão Gimnodesportivo Municipal; --------------------------------  
e)Informar o primeiro outorgante aquando de eleições e mudança de 
direção da coletividade; -------------------------------------------  
f)Fornecer, sempre que requerido pelo primeiro outorgante, os 
contactos dos elementos da direção (telemóvel ou e-mails, quando for 
o caso), em vista a facilitar a comunicação e envio de informações 
entre as partes. ---------------------------------------------------  
Cláusula 4ª --------------------------------------------------------  
(Benfeitorias) -----------------------------------------------------  
1. Todas as obras e benfeitorias que forem realizadas pelo segundo 
outorgante no gabinete previsto na cláusula 2ª, passarão a fazer 
parte integrante do mesmo, sem direito a qualquer indemnização, e 
revertem a favor do Município. -------------------------------------  
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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 um ano, 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. --------------------------------------------------------  
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 Outubro de 2012 -------------------------------------  
O primeiro Outorgante: ---------------------------------------------  
O segundo Outorgante: ----------------------------------------------  
MINUTA DO CONTRATO DE COMODATO -------------------------------------  
ENTRE --------------------------------------------------------------  
MUNICÍPIO DE CHAVES ------------------------------------------------  
E A ----------------------------------------------------------------  
CASA DO BENFICA DE CHAVES ------------------------------------------  
Entre --------------------------------------------------------------  
O Município de Chaves, pessoa coletiva número 501 205 551, com sede 
no Largo de Camões da cidade de Chaves, representado neste acto 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 08 de Novembro 
de 2010. -----------------------------------------------------------  
e ------------------------------------------------------------------  
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A Casa do Benfica de Chaves, pessoa coletiva n.º 503877425, 
representada neste ato pelo Presidente da Direção, Bruno Alexandre 
Adão dos Santos, identificado pelo Documento de Identificação nº 
11486313, e com poderes para o ato, e adiante designado por segundo 
outorgante ou comodatário, devidamente autorizado por deliberação de 
30 de Abril de 2010. -----------------------------------------------  
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 – Pavilhão 
Gimnodesportivo Municipal e respetivos gabinetes -, sitos na Avenida 
Irmãos Rui e Garcia Lopes, freguesia de Santa Maria Maior, concelho 
de Chaves, e inscrito na matriz predial com o artigo urbano nº 1332. 
Cláusula 2ª --------------------------------------------------------  
(Objeto) -----------------------------------------------------------  
Considerando que o primeiro outorgante não tem, nem se prevê a médio 
prazo que venha a ter, necessidade dos gabinetes daquele imóvel, e 
que o segundo outorgante necessita de um gabinete para seu uso, o 
primeiro entrega ao segundo o gabinete devidamente identificado na 
planta em anexo, a fim de que este se sirva dele para a instalação 
da sede do Clube (Secção de Futsal), 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 gabinete do imóvel, designadamente, dando integral 
cumprimento às seguintes prescrições: ------------------------------  
a)Manter e restituir o gabinete 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 gabinete, e 
gastos de utilização; ----------------------------------------------  
c)Utilizar o gabinete em causa única e exclusivamente para os fins 
previstos na Clausula 2ª, do presente contrato; --------------------  
d)Respeitar as normas regulamentares sobre o funcionamento do 
Pavilhão Gimnodesportivo Municipal; --------------------------------  
e)Informar o primeiro outorgante aquando de eleições e mudança de 
direção da coletividade; -------------------------------------------  
f)Fornecer, sempre que requerido pelo primeiro outorgante, os 
contactos dos elementos da direção (telemóvel ou e-mails, quando for 
o caso), em vista a facilitar a comunicação e envio de informações 
entre as partes. ---------------------------------------------------  
Cláusula 4ª --------------------------------------------------------  
(Benfeitorias) -----------------------------------------------------  
1. Todas as obras e benfeitorias que forem realizadas pelo segundo 
outorgante no gabinete previsto na cláusula 2ª, 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) ------------------------------------------------  
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1.O presente contrato tem a duração de um ano, 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. --------------------------------------------------------  
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 Outubro de 2012 -------------------------------------  
O primeiro Outorgante: ---------------------------------------------  
O segundo Outorgante: ----------------------------------------------  
MINUTA DO CONTRATO DE COMODATO -------------------------------------  
ENTRE --------------------------------------------------------------  
MUNICÍPIO DE CHAVES ------------------------------------------------  
E O ----------------------------------------------------------------  
GRUPO DESPORTIVO DE CHAVES -----------------------------------------  
Entre --------------------------------------------------------------  
O Município de Chaves, pessoa coletiva número 501 205 551, com sede 
no Largo de Camões da cidade de Chaves, representado neste acto 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 08 de Novembro 
de 2010. -----------------------------------------------------------  
e ------------------------------------------------------------------  
O Grupo Desportivo de Chaves, pessoa coletiva n.º 500131058, 
representada neste ato pelo Presidente da Direção, Bruno Miguel 
Esteves Carvalho, identificado pelo Documento de Identificação nº 
11263642, e com poderes para o ato, e adiante designado por segundo 
outorgante ou comodatário, devidamente autorizado por deliberação de 
14 de Fevereiro de 2012. -------------------------------------------  
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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 – Pavilhão 
Gimnodesportivo Municipal e respetivos gabinetes -, sitos na Avenida 
Irmãos Rui e Garcia Lopes, freguesia de Santa Maria Maior, concelho 
de Chaves, e inscrito na matriz predial com o artigo urbano nº 1332. 
Cláusula 2ª --------------------------------------------------------  
(Objeto) -----------------------------------------------------------  
Considerando que o primeiro outorgante não tem, nem se prevê a médio 
prazo que venha a ter, necessidade dos gabinetes daquele imóvel, e 
que o segundo outorgante necessita de um gabinete para seu uso, o 
primeiro entrega ao segundo o gabinete devidamente identificado na 
planta em anexo, a fim de que este se sirva dele para a instalação 
da Sua Secção de Andebol, 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 gabinete do imóvel, designadamente, dando integral 
cumprimento às seguintes prescrições: ------------------------------  
a)Manter e restituir o gabinete 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 gabinete, e 
gastos de utilização; ----------------------------------------------  
c)Utilizar o gabinete em causa única e exclusivamente para os fins 
previstos na Clausula 2ª, do presente contrato; --------------------  
d)Respeitar as normas regulamentares sobre o funcionamento do 
Pavilhão Gimnodesportivo Municipal; --------------------------------  
e)Informar o primeiro outorgante aquando de eleições e mudança de 
direção da coletividade; -------------------------------------------  
f)Fornecer, sempre que requerido pelo primeiro outorgante, os 
contactos dos elementos da direção (telemóvel ou e-mails, quando for 
o caso), em vista a facilitar a comunicação e envio de informações 
entre as partes. ---------------------------------------------------  
Cláusula 4ª --------------------------------------------------------  
(Benfeitorias) -----------------------------------------------------  
1.Todas as obras e benfeitorias que forem realizadas pelo segundo 
outorgante no gabinete previsto na cláusula 2ª, 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 um ano, 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 
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termo do presente contrato, incluindo as sucessivas renovações, e ou 
da produção dos efeitos da denúncia. -------------------------------  
3.Não obstante a existência de prazo, qualquer das outorgantes poderá 
resolver o presente contrato nos termos do art. 1140º, do Código 
Civil. -------------------------------------------------------------  
Cláusula 6ª --------------------------------------------------------  
(Resolução do Contrato) --------------------------------------------  
1.É conferido ao primeiro outorgante o direito de resolução do 
contrato com fundamento no incumprimento das obrigações do segundo 
outorgante prevista na cláusula 3ª.---------------------------------  
2.A resolução do contrato por parte do primeiro outorgante operar-
se-á nos termos gerais, ou seja, de acordo com o disposto nos 
artigos 432º a 436º do Código Civil, nomeadamente mediante 
declaração à outra parte. ------------------------------------------  
Cláusula 7ª --------------------------------------------------------  
(Entrada em Vigor) -------------------------------------------------  
O presente contrato produz todos os seus efeitos após a sua 
assinatura. --------------------------------------------------------  
Cláusula 8ª --------------------------------------------------------  
(Disposição final) -------------------------------------------------  
Em tudo o que não estiver especificamente previsto no presente 
contrato, observar-se-á o disposto no art. 1129º e seguintes do 
Código Civil. ------------------------------------------------------  
O presente contrato é elaborado em duplicado, sendo um dos 
exemplares para cada um dos outorgantes. ---------------------------  
Assim o outorgaram. ------------------------------------------------  
Chaves, ___ de Outubro de 2012 -------------------------------------  
O primeiro Outorgante: ---------------------------------------------  
O segundo Outorgante: ----------------------------------------------  
MINUTA DO CONTRATO DE COMODATO -------------------------------------  
ENTRE --------------------------------------------------------------  
MUNICÍPIO DE CHAVES ------------------------------------------------  
E O ----------------------------------------------------------------  
HÓQUEI CLUBE FLAVIENSE ---------------------------------------------  
Entre --------------------------------------------------------------  
O Município de Chaves, pessoa coletiva 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 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 08 de Novembro 
de 2010. -----------------------------------------------------------  
e ------------------------------------------------------------------  
O Hóquei Clube Flaviense, pessoa coletiva n.º 502420170, 
representada neste ato pelo Presidente da Direção, José Manuel Abreu 
de Freitas, identificado pelo Documento de Identificação nº 3702128, 
e com poderes para o ato, e adiante designado por segundo outorgante 
ou comodatário, devidamente autorizado por deliberação de 17 de 
Agosto de 2010. ----------------------------------------------------  
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 – Pavilhão 
Gimnodesportivo Municipal e respetivos gabinetes -, sitos na Avenida 
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Irmãos Rui e Garcia Lopes, freguesia de Santa Maria Maior, concelho 
de Chaves, e inscrito na matriz predial com o artigo urbano nº 1332. 
Cláusula 2ª --------------------------------------------------------  
(Objeto) -----------------------------------------------------------  
Considerando que o primeiro outorgante não tem, nem se prevê a médio 
prazo que venha a ter, necessidade dos gabinetes daquele imóvel, e 
que o segundo outorgante necessita de um gabinete para seu uso, o 
primeiro entrega ao segundo o gabinete devidamente identificado na 
planta em anexo, a fim de que este se sirva dele para a instalação 
da sede do Clube (Secção de Futsal), 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 gabinete do imóvel, designadamente, dando integral 
cumprimento às seguintes prescrições: ------------------------------  
a)Manter e restituir o gabinete 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 gabinete, e 
gastos de utilização; ----------------------------------------------  
c)Utilizar o gabinete em causa única e exclusivamente para os fins 
previstos na Clausula 2ª, do presente contrato; --------------------  
d)Respeitar as normas regulamentares sobre o funcionamento do 
Pavilhão Gimnodesportivo Municipal; --------------------------------  
e)Informar o primeiro outorgante aquando de eleições e mudança de 
direção da coletividade; -------------------------------------------  
f)Fornecer, sempre que requerido pelo primeiro outorgante, os 
contactos dos elementos da direção (telemóvel ou e-mails, quando for 
o caso), em vista a facilitar a comunicação e envio de informações 
entre as partes. ---------------------------------------------------  
Cláusula 4ª --------------------------------------------------------  
(Benfeitorias) -----------------------------------------------------  
1. Todas as obras e benfeitorias que forem realizadas pelo segundo 
outorgante no gabinete previsto na cláusula 2ª, 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 um ano, 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 --------------------------------------------------------  
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(Resolução do Contrato) --------------------------------------------  
1.É conferido ao primeiro outorgante o direito de resolução do 
contrato com fundamento no incumprimento das obrigações do segundo 
outorgante prevista na cláusula 3ª.---------------------------------  
2.A resolução do contrato por parte do primeiro outorgante operar-
se-á nos termos gerais, ou seja, de acordo com o disposto nos 
artigos 432º a 436º do Código Civil, nomeadamente mediante 
declaração à outra parte. ------------------------------------------  
Cláusula 7ª --------------------------------------------------------  
(Entrada em Vigor) -------------------------------------------------  
O presente contrato produz todos os seus efeitos após a sua 
assinatura. --------------------------------------------------------  
Cláusula 8ª --------------------------------------------------------  
(Disposição final) -------------------------------------------------  
Em tudo o que não estiver especificamente previsto no presente 
contrato, observar-se-á o disposto no art. 1129º e seguintes do 
Código Civil. ------------------------------------------------------  
O presente contrato é elaborado em duplicado, sendo um dos 
exemplares para cada um dos outorgantes. ---------------------------  
Assim o outorgaram. ------------------------------------------------  
Chaves, __ de Outubro de 2012 --------------------------------------  
O primeiro Outorgante: ---------------------------------------------  
O segundo Outorgante: ----------------------------------------------  
DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 
ENG. CARLOS FRANÇA DE 2012.09.26 -----------------------------------  
Visto. Concordo. À consideração do Senhor Diretor de Departamento. 
DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO. DE COORDENAÇÃO GERAL DR 
MARCELO CAETANO DE 2012.11.07 -------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 
2012.11.07 --------------------------------------------------------- 
Concordo. À reunião de câmara. ------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a referida informação. Proceda-se em conformidade com 
o teor da mesma. Notifique-se. ------------------------------------- 
 
 

IV 
PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 
 

V 
PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 
 
1- PLANEAMENTO 
2-  
 
1.1. PAVILHÃO POLIDESPORTIVO DA ESCOLA NADIR AFONSO – ESTUDO PRÉVIO 
– INFORMAÇÃO Nº. 24/12 DO SR. ARQTO. PAULO ROXO – GABINETE DE 
PROJETOS ----------------------------------------------------------   
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------  
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Para conhecimento e eventual sancionamento superior, anexa-se o 
estudo prévio relativo à construção de um pavilhão polidesportivo no 
logradouro da escola Nadir Afonso. --------------------------------- 
A “monumentalidade” que este tipo de edifício implica, levou-nos a 
ponderar com especial cuidado a sua inserção no tecido urbano. 
Assim, procuramos, dentro do possível, criar uma massa escultórica 
simples e limpa, distribuindo ao longo das vias públicas os volumes 
de menor dimensão e impacte. --------------------------------------- 
Em termos programáticos, há que referir que se trata de uma pavilhão 
cujo objetivo principal passa por dar apoio às atividades 
desportivas do Agrupamento que integra a escola Nadir Afonso, 
permitindo ainda a sua utilização – fora do horário escolar – pela 
população em geral. Trata-se igualmente de um pavilhão preparado 
para a prática de competições escolares, integrando uma bancada com 
capacidade para 679 espectadores. Dentro desse contexto, procurou-se 
uma solução que minimizasse eventuais constrangimentos ao 
funcionamento da escola, ou seja, durante o horário escolar o 
pavilhão fica afeto em regime de exclusividade à escola, integrando-
se no seu espaço mediante a abertura e fechamento de dois portões 
estrategicamente localizados. Do mesmo modo, durante a sua 
utilização por parte da demais população utente, a área escolar fica 
salvaguardada de intromissões estranhas ao seu funcionamento (ver 
peças desenhadas n.ºs 14 e 15). ------------------------------------ 
Por fim, refere-se que o edifício encontra-se projetado com uma área 
bruta de 3.909,20 metros quadrados. Se considerarmos um custo de 
850,00 euros por metro quadrado, chegamos a um valor total de obra 
na ordem dos 3.322.820.00 € (três milhões, trezentos e vinte e dois 
mil e oitocentos e vinte euros). ----------------------------------- 
Caso o estudo em causa venha a merecer a anuência superior, deverá 
então cópia do mesmo ser enviada à Direção Regional de Educação do 
Norte, face ao disposto no n.º 13, do Despacho n.º 16835/2002, 
publicado na 2.ª série do Diário da República em 30/07/2002. ------- 
À consideração superior -------------------------------------------- 
Chaves, 23 de outubro de 2012 -------------------------------------- 
O Técnico ---------------------------------------------------------- 
José Paulo Roxo Pires da Fonte ------------------------------------- 
DESPACHO DO COORDENADOR DO GABINETE DE PROJETOS, SR. ENGº. JOÃO 
CARLOS BOTELHO GERALDES DE 2012.10.24 ------------------------------ 
Visto. Concordo. Atento o teor da presente informação, sou a propor 
ao Sr. Diretor de Departamento de Coordenação Geral que, em caso de 
concordância, profira despacho com vista à obtenção de uma decisão 
superior sobre o estudo em presença. ------------------------------ 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEAPRTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DR. 
MARCELO DELGADO DE 2012.10.26. ------------------------------------- 
Visto. Concordo. À consideração superior, sendo certo que o estudo 
em apreciação deverá ser, devidamente sancionado pelo órgão 
executivo municipal, sugerindo-se o agendamento deste assunto para a 
próxima reunião do aludido órgão municipal. ------------------------ 
DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE 
INTERVENÇÃO MUNCIPAL ARQT. ANTONIO CABELEIRA DE 2012.11.05 --------- 
Concordo. À reunião de Câmara -------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a referida informação. Proceda-se em conformidade com 
o teor da mesma. -------------------------------------------------- 
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1.2. PRODER – PLANO DE INTERVENÇÃO PARA A REQUALIFICAÇÃO E 
REVITALIZAÇÃO DA VILA TERMAL DE VIDAGO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO - 
LOCAL: VIDAGO - INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO, DO ENGº PAULO VALOURA E DA ARQ. SUSANA 
FERNANDES, DE 05.11.2012. ------------------------------------------ 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------- 
ENQUADRAMENTO ------------------------------------------------------ 
1. O Município de Chaves, no âmbito do programa PRODER, Ação 3.2.1 
– Valorização e conservação do património Rural – Abordagem LEADER, 
elaborou o “Plano de Intervenção para a Requalificação e 
Revitalização da Vila Termal de Vidago”, apresentado ao Senhor 
Coordenador do Grupo de Ação Local (GAL) ADRAT, em 23 de dezembro de 
2009. A elaboração deste Plano de Intervenção, cuja área geográfica 
corresponde à freguesia de Vidago, visa a articulação entre diversas 
entidades públicas e privadas diretamente implicadas numa estratégia 
de recuperação, conservação e valorização do património natural e 
construído, numa perspetiva da defesa do interesse coletivo, 
traduzido na melhoria da urbanidade dos lugares e da qualidade de 
vida das pessoas. -------------------------------------------------- 
2. Em razão da necessidade de algumas adaptações, o referido Plano 
de Intervenção foi alvo de duas reformulações, datadas, 
respetivamente de outubro de 2010 e março de 2012, das quais foi 
dado o devido conhecimento ao GAL/ADRAT. --------------------------- 
3. Por sua vez, o GAL/ADRAT, através de ofício com a Ref.ª 247, 
datado de 15 de outubro de 2012, veio informar o Município de 
Chaves, sobre a não formalização de todas as candidaturas prevista 
no já referido Plano de Intervenção, informando que se encontra por 
aplicar uma verba considerável, solicitando informação sobre a forma 
como este Município pretende executar as ações pendentes. ----------  
4. No sentido de dar resposta ao solicitado, o Município de Chaves 
entendeu proceder à reformulação do Plano de Intervenção, com a 
inclusão de novos particulares na Ação 5.  “Reabilitação de Fachadas 
e Coberturas de Edifícios (Particulares)”, tendo dado conhecimento 
deste fato ao GAL/ADRAT, através do ofício nº 7635, datado de 
26/10/2012. -------------------------------------------------------- 
5. Neste contexto, a presente proposta tem por base os seguintes 
factos: ------------------------------------------------------------ 
5.1. Necessidade de clarificação da estratégia do Município de 
Chaves relativamente à forma como se pretende levar a cabo a 
execução do Plano de Intervenção; ---------------------------------- 
5.2. Manifestação de interesse por parte de novos particulares em 
apresentar candidatura à ação “Reabilitação de Fachadas e Coberturas 
de Edifícios”; ----------------------------------------------------- 
5.3. Necessidade de se atualizar a programação física e financeira 
das várias operações/ações contempladas do Plano de Intervenção, 
tendo por base dados mais atualizados sobre os mesmos; ------------- 
6. Na atribuição dos montantes previstos foram ponderadas as 
condições da candidatura, que limita o montante total dos auxílios 
concedidos a cada beneficiário a 200.000,00€, assim como o valor 
total do Plano de intervenção de 1.125.000,00€, conforme se poderá 
observar no referido Plano de Intervenção. ------------------------- 
7. Neste seguimento, apresenta-se, de forma resumida, o quadro 
final contendo as ações que fazem parte integrante do “Plano de 
Intervenção para a Requalificação e Revitalização da Vila termal de 
Vidago” – versão Novembro de 2012. --------------------------------- 
PLANO DE INTERVENÇÃO PARA A REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA VILA 
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TERMAL DE VIDAGO 

REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - Novembro 2012 

INTERVENÇÕES 
INVESTIMENTO 
ELEGÍVEL 

PROMOTOR 

1. 
COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E 
DE ORIENTAÇÃO DE VIDAGO 

38.113,75 
JUNTA DE 
FREGUESIA 

2. 
REMODELAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE 
VIDAGO 

24.458,00 
JUNTA DE 
FREGUESIA 

4. 
REQUALIFICAÇÃO FUNCIONAL E RESTAURO DA 
CASA BONIFÁCIO ALVES TEIXEIRA 

186.975,00 

4.1. 
Projeto de Requalificação Funcional e 
Restauro da Casa Bonifácio Alves 
Teixeira 

13.310,00 

4.2. 
Obra de Requalificação Funcional e 
Restauro da Casa Bonifácio Alves 
Teixeira 

173.665,50 

MUNICÍPIO 
DE CHAVES 

5. 
REABILITAÇÃO DE FACHADAS E COBERTURAS 
DE EDIFÍCIOS (Obras a realizar por 
particulares) 

875.453,25 PRIVADOS 

 1.125.000,00   

8. De referir que, até à data da presente informação, da verba 
destinada para a Reabilitação de Fachadas e Coberturas de Edifícios 
(Obras a realizar por particulares), foram apresentados 23 pedidos 
de particulares com vista à integração dos respetivos projetos no 
Plano de Intervenção, representando um investimento global de 
875.453,25 euros. --------------------------------------------
PROPOSTA -----------------------------------------------------------
Face ao exposto propõe-se superiormente a seguinte estratégia de 
intervenção: ------------------------------------------------------- 
i.Aprovação, por parte do Vereador, Arq. Castanheira Penas, das 
alterações propostas ao “Plano de Intervenção para a Requalificação 
e Revitalização da Vila termal de Vidago”, no âmbito do programa 
PRODER, visando o seu encaminhamento imediato ao Sr. Coordenador do 
Grupo de Ação Local (GAL) ADRAT para aprovação; -------------------- 
ii.Tendo em vista conferir eficácia ao despacho praticado pelo 
Vereador, Arq. Castanheira Penas, recomenda-se que este parecer seja 
submetido a reunião do Executivo Municipal para homologação, 
consubstanciando a posição deste órgão relativamente ao Plano de 
Intervenção em causa; ---------------------------------------------- 
À consideração Superior. ------------------------------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO, ARQ. RODRIGO MOREIRA, DE 05.11.2012. ------- 
A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 
estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância.  
Com base na mesma, na ausência do Senhor Diretor de Departamento de 
Coordenação Geral, submete-se o processo à consideração do Senhor 
Vereador, Arq. Castanheira Penas, para adoção da seguinte estratégia 
procedimental: ----------------------------------------------------- 
i.Aprovação, por parte do Vereador, Arq. Castanheira Penas, das 
alterações propostas ao “Plano de Intervenção para a Requalificação 
e Revitalização da Vila termal de Vidago”, no âmbito do programa 
PRODER, visando o seu encaminhamento imediato ao Sr. Coordenador do 
Grupo de Ação Local (GAL) ADRAT para aprovação; -------------------- 
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ii.Tendo em vista conferir eficácia ao despacho praticado pelo 
Vereador, Arq. Castanheira Penas, recomenda-se que este parecer seja 
submetido a reunião do Executivo Municipal para homologação, 
consubstanciando a posição deste órgão relativamente ao Plano de 
Intervenção em causa; ---------------------------------------------- 
À consideração do Senhor Vereador, --------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO. DE COORDENAÇÃO GERAL DR 
MARCELO CAETANO DE 2012.11.07 -------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL ARQ. CASTANHEIRA PENAS DE 
05.11.2012. --------------------------------------------------------
Visto. Concordo. Á Reunião de Câmara para deliberação.-------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a referida informação. Proceda-se em conformidade com 
o teor da mesma. Notifique-se. ------------------------------------- 
 
 
1.3. PROPOSTA PARA A ALTERAÇÃO AO FUNCIONAMENTO DOS TUC DURANTE O 
PERÍODO EM QUE DECORRERÁ A FEIRA DOS SANTOS-2012 ------------------- 
 – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO, DO ENGº ABEL PEIXOTO, DE 23.10.2012. PARA 
CONHECIMENTO ------------------------------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------- 
1. INTRODUÇÃO/ ENQUADRAMENTO --------------------------------------- 
1.1. Na sequência do pedido formulado pelo Chefe da DOTDU e tendo em 
conta que se aproxima o período de três dias em que decorrerá a 
Feira Anual dos Santos, tomei a liberdade de contactar o Eng.º 
Carlos França da Divisão de Desenvolvimento Social e Cultural  a 
Dr.ª Ana Coelho da ACISAT, tendo sido informado que no próximo dia 
31 de Outubro não haverá aulas nas escolas e que nos dias 30, 31 de 
Outubro e 1 de Novembro, a habitual circulação automóvel na Av. Do 
Estádio e na Av. Dos Aliados não será autorizada. ------------------ 
1.2. Neste contexto, face às condicionantes existentes e 
considerando que: -------------------------------------------------- 
a) O encerramento da Av. do Estádio impede que a circulação dos 
autocarros da linha 2 (verde) dos TUC se faça pelo seu trajeto 
habitual; ---------------------------------------------------------- 
b) Apesar do trânsito automóvel na rotunda do Monumento não ser 
impedido, ele será fortemente condicionado, tanto pela ocupação do 
espaço destinado às paragens das duas linhas com os estabelecimentos 
de venda de farturas, como pela elevada concentração de tráfego 
pedonal que habitualmente se regista nestes dias; ------------------ 
c) Tanto a linha 2 (verde) como a linha 1 (laranja) têm como 
paragem central e ponto de passagem obrigatório a rotunda do 
Monumento; --------------------------------------------------------- 
d) O funcionamento dos TUC nestes dias de feira poderá contribuir 
para a redução do número de automóveis que entram e circulam na área 
central da cidade, garantindo assim menores limitações no normal 
escoamento do tráfego automóvel e no estacionamento; --------------- 
e) É urgente que seja tomada uma decisão sobre a matéria, para 
que, atempadamente, a população seja informada das alterações 
vertidas na presente proposta. ------------------------------------- 
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2. PROPOSTA -------------------------------------------------------- 

2.1. Face ao exposto, em coerência com as razões de facto acima 
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir que, com carácter de 
urgência, se submeta a seguinte proposta à consideração do Sr. 
Presidente da Câmara Municipal, tendo em vista a aprovação da 
seguinte alteração ao funcionamento dos TUC: ----------------------- 
a) No dia 31 de Outubro, no período compreendido entre as 15:00 e 
as 18:30 horas, não será efetuado qualquer serviço, mantendo-se em 
funcionamento todos os restantes períodos concessionados (ver 
horários em anexo); ------------------------------------------------ 
b) Nos dias 30 e 31 de Outubro, o percurso da linha 2 (verde) na 
Av. Irmãos Rui e Garcia Lopes e na Av. do Estádio, será efetuado 
pela Av. Miguel Torga e pela Av. António Granjo; ------------------- 

 

c) Nos dias 30 e 31 de Outubro, as paragens habituais da linha 1 
(laranja) na rotunda do monumento serão efetuadas no início da Av. 
Nuno Álvares (nos locais assinalados na imagem abaixo a cor laranja) 
e as habituais paragens da linha 2 (verde) serão efetuadas na Av. 
Dr. António Granjo (nos locais assinalados na imagem abaixo a cor 
verde); ------------------------------------------------------------ 

 
d) Quanto ao dia 1 de Novembro, sendo feriado nacional, não será 
efetuado qualquer serviço. ----------------------------------------- 
2.2. Caso a presente proposta técnica mereça aprovação por parte do 
Senhor Presidente da Câmara, sugere-se que seja determinada a adoção 
dos seguintes procedimentos: --------------------------------------- 
a) A divulgação do teor da presente informação e da decisão 
tomada, perante os restantes membros do executivo municipal; ------- 
b) A divulgação das alterações ao funcionamento dos TUC à Auto 
Viação do Tâmega, concessionária do serviço dos TUC; --------------- 
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c) A divulgação das alterações ao funcionamento dos TUC à ACISAT e 
à Secção de Chaves da Polícia de Segurança Pública, solicitando a 
esta última entidade a sua habitual colaboração, principalmente no 
que concerne à manutenção dos locais provisórios para as paragens 
dos autocarros devidamente desimpedidos; --------------------------- 
d) A publicitação das alterações ao funcionamento dos TUC nos 
órgãos de comunicação locais, no site da autarquia e no site dos 
TUC. --------------------------------------------------------------- 
À consideração do Chefe da Divisão de Ordenamento do Território e 
Desenvolvimento Urbano, -------------------------------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO, ARQ. RODRIGO MOREIRA, DE 23.10.2012. ------- 
A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 
estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 
Tendo em conta a natureza e o objeto do assunto em causa, propõe-se 
ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral, Dr. Marcelo 
Delgado, que profira despacho no sentido de submeter a presente 
proposta à consideração do Senhor Presidente da Câmara Municipal, 
para adoção da estratégia procedimental preconizada. --------------- 
À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação 
Geral. ------------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DE 
23.10.2012. -------------------------------------------------------- 
Visto. Concordo. Caso a presente proposta venha a merecer a 
concordância do Senhor Presidente da Câmara, deverá a mesma ser 
levada ao conhecimento do executivo camarário, em sede de próxima 
reunião ordinária do aludido órgão. -------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DR. JOÃO BATISTA DE 
2012.10.23 --------------------------------------------------------- 
Proceda-se em conformidade. ----------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------  
 
 
2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 
 
 
2.1. ALTERAÇÕES AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 30/87, LOTE N.º 51, 
PEDIDO DE ALTERAÇÕES – ANTÓNIO CARLOS MEDEIROS VENTURA – LUGAR DA 
RIBALTA, S. BERNARDINO I, FREGUESIA DE OUTEIRO SECO – INFORMAÇÃO DA 
DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL DO SR. ARQ.º LUIS 
SANTOS, DATADA DE 16.10.2012 --------------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: --------------- 
INTRODUÇÃO --------------------------------------------------------- 
A Sr. António Carlos Medeiros Ventura, através do requerimento n.º 
1437/12, referente ao processo administrativo n.º 564/12, solicita 
pedido de alterações às condições de licença da operação de 
loteamento, titulada pelo alvará n.º 30/87, sita no S. Bernardino I, 
na freguesia de Outeiro Seco, em Chaves. --------------------------- 
Em 25/07/12, o requerente através do requerimento n.º 1801/12 
apresenta novos elementos, de acordo com o solicitado na informação 
técnica de 27/06. -------------------------------------------------- 
INSTRUÇÃO DO PEDIDO ------------------------------------------------ 
O pedido encontra-se instruído com os elementos mencionados na 
Portaria n.º 232/2008, de 11 de Março e com o Regulamento Municipal 
de Chaves nomeadamente: -------------------------------------------- 
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Peças escritas: ---------------------------------------------------- 
- Requerimento inicial; -------------------------------------------- 
- Cópia da Certidão Permanente da Conservatória do Registo Predial 
do lote n.º 51, na qual se pode ler que o requerente é proprietário 
do lote referido; -------------------------------------------------- 
- Termo de responsabilidade do técnico autor e coordenador do 
projeto de arquitetura --------------------------------------------- 
- Declaração de inscrição na Ordem dos Engenheiros do autor e 
coordenador do projeto de arquitetura; ----------------------------- 
- Memória descritiva e justificativa explicando as alterações; ----- 
- Nota descritiva do plano de acessibilidades presente na memória 
descritiva; -------------------------------------------------------- 
- Relatório de recolha de dados acústicos;  ------------------------ 
Peças gráficas:----------------------------------------------------- 
- Peças desenhadas ------------------------------------------------- 
• Planta de Síntese do alvará inicial; ---------------------------- 
• Planta de Síntese de alterações; -------------------------------- 
• Planta de Síntese da proposta  ---------------------------------- 
• Ficha do lote alvo das alterações (lote n.º 51); ---------------- 
- Peças desenhadas e escritas em suporte informático --------------- 
ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO ----------------------------------------- 
No regime jurídico ------------------------------------------------- 
Nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei 555/99 de 16/12 alterado e 
republicado pelo Decreto-lei n.º 26/10 de 30/03 e posteriores 
alterações, o pedido da interessada, enquadra-se numa alteração à 
licença da operação de loteamento titulada pelo alvará n.º 30/87 
emitido em 29/12/1987, em nome de Eliseu Luís dos Reis. ------------ 
Nas disposições do Plano Diretor Municipal ------------------------- 
Segundo a Planta de Ordenamento n.º 34ªB do Plano Diretor Municipal 
de Chaves, o prédio insere-se na categoria de espaço da classe 1 
(Espaços urbanos e urbanizáveis), na Categoria 1.1 (Cidade de 
Chaves): ----------------------------------------------------------- 
Segundo a Planta de Condicionantes n.º 34A do Plano Diretor 
Municipal de Chaves, sobre o terreno não impende nenhuma servidão ou 
restrição de utilidade pública. ------------------------------------ 
Nas orientações de estudos urbanísticos de gestão territorial ------ 
Face às plantas de zonamento da proposta de Plano de Urbanização de 
Chaves1, o prédio insere-se na seguinte zona residencial: ----------- 
R3 (zona de densidade inferior) – para a qual está prevista uma 
edificabilidade máxima de 0,5m2/m2 (índice de ocupação), e um número 
máximo de dois pisos acima do solo (R/c + 1 andares) --------------- 
ANÁLISE DA PRETENSÃO ----------------------------------------------- 
Com o presente pedido, o requerente pretende levar a efeito uma 
alteração, às especificações da operação de loteamento titulada pelo 
alvará n.º 30/87 e introduzir as modificações a seguir referidas, 
que resultaram da análise das peças escritas e desenhadas constantes 
no processo administrativo registado com o nº 564/12 e do loteamento 
supra citado, nomeadamente: ---------------------------------------- 
Alteração da configuração geométrica da área de implantação; ------- 
Aumento da área total de implantação em 60,29m2 – passando de 
100,00m2 para 160,29m2; -------------------------------------------- 

                                                           
1É de 1994, sendo o instrumento de planeamento em fase de conceção, 
cujas orientações têm sido adotados pelos serviços técnicos desta 
autarquia, para efeitos de limitação das zonas previstas no n.º1 do 
art.º 73 do Reg. do P.D.M.------------------------------------------ 
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Diminuição do número de pisos em 1 (cave) – passando de 3 (cave + 
r/c + 1 pisos) para 2 (r/c + 1 piso); ------------------------------ 
Capacidade construtiva --------------------------------------------- 
As alterações têm influência no número de pisos, na área implantação 
e a sua configuração geométrica, não alterando a área máxima de 
construção permitida para o lote, conforme quadro seguinte:--------- 
Quadro I ----------------------------------------------------------- 

Lote 
Área de Construção 
(alvará inicial) 

Área de Construção 
(alteração proposta) 

Cave R/c Andar Total  R/c Andar Total  
51 100,00m

2 
100,00m2 100,00m2 300,00m2 160,29m2 

139,71
m2 

300,00 
m2 

Áreas de cedência ao município------------------------------------- 
No que se refere ao dimensionamento das parcelas de terreno, 
destinadas a espaços de circulação, a espaços verdes e de utilização 
coletiva e a equipamentos, a obedecer de acordo com o descrito no 
n.º 4) do artigo 20.º do regulamento do P.D.M., como também ao 
dimensionamento das áreas de cedência gratuita ao município, que 
devam integrar o domínio público municipal, a exigir de acordo com o 
estipulado no artigo 21.º do mesmo regulamento, pelo facto do 
presente pedido de alterações não incidir sobre área bruta de 
construção, não há lugar aplicação do descrito nos referidos artigos 
do regulamento do P.D.M. ------------------------------------------- 
Lugares de estacionamento------------------------------------------- 
A presente alteração à licença com incidência no lote n.º 51 da 
operação de loteamento titulada pelo alvará de loteamento n.º 30/87, 
respeita os parâmetros de dimensionamento definidos no ponto 3 do 
artigo 12.º Plano Diretor municipal de Chaves, no que respeita ao 
estacionamento a exigir, conforme o quadro explicativo que se segue:  
Quadro I ----------------------------------------------------------- 

Estacionamento privado 

Lote 
Área de 
Construção 

Área de 
Habitação  

Fogos 
Estacionamento 
Exigido PDM 

Estacionament
o Previsto 

51 300,00m2 300,00m2 1 2+1=3 3 
 3 uni. 3 uni. 
No que respeita aos lugares de estacionamento públicos a exigir, uma 
vez que o Plano Diretor Municipal de Chaves (P.D.M.) sobre esta 
matéria nada refere, estes serviços consideram o estipulado na 
Portaria 216-B/2008 de 3 de Março “O número total de lugares 
resultante da aplicação dos critérios anteriores é acrescido de 20 % 
para estacionamento público”. -------------------------------------- 
A presente alteração incide sobre um loteamento com o alvará n.º 
30/87, no qual não previa estacionamentos públicos ao longo do 
arruamento confrontante com o lote alvo de alteração. Da análise do 
desenho urbano presente no local, pode-se concluir que o arruamento 
se encontra consolidado e devidamente tipificado pelo alvará 
inicial, não surgindo qualquer possibilidade para levar a efeitos os 
estacionamentos públicos, correspondentes à aplicação da norma 
anteriormente referida, pelo que, estes serviços consideram 
enquadrar-se na exceção prevista no n.º 5 do artigo 12.º do P.D.M.--   
CONSIDERAÇÕES DO PARECER ------------------------------------------- 
Considerando que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 22º, do 
Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12 alterado e republicado pela Lei n.º 
26/2010 de 30/03 e posteriores alterações, não ocorreu oposição 
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escrita por parte de nenhum proprietário no prazo de 10 dias, após o 
gestor de procedimento ter procedido à sua notificação, conforme o 
descrito no n.º 2 do artigo 11.º2 do Regulamento Municipal de Chaves.  
Considerando que, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 22º, do 
Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12 alterado e republicado pela Lei n.º 
26/2010 de 30/03 e posteriores alterações, o pedido de alterações à 
licença em análise, fica dispensada de Consulta Pública, uma vez que 
não excede nenhum dos três limites definidos naqueles artigos, 
designadamente: ---------------------------------------------------- 
- 4 ha; ------------------------------------------------------------ 
- 100 Fogos; ------------------------------------------------------- 
- 10% da população do aglomerado urbano em que se insere a pretensão  
Considerando que são respeitados os parâmetros urbanísticos no que 
se refere ao índice de construção; --------------------------------- 
Considerando que, no pedido objeto de análise, não se verificam 
violações às normas legais e regulamentares; ----------------------- 
PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------------ 
Face ao exposto, sou a propor que seja adotada deliberação no 
sentido de deferir o pedido de alterações ao alvará de loteamento nº 
30/87; ------------------------------------------------------------- 
Neste contexto, de acordo com o disposto na alínea a) do nº 1, do 
artigo 76º, do DL nº 555/99 de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-lei n.º 26/10 de 30/03 e posteriores alterações, deve ser 
comunicado à requerente que dispõe do prazo de um ano para requerer 
formalmente a emissão do 1.º Aditamento ao Alvará de Loteamento n.º 
30/87 (sob pena de caducidade desta deliberação, conforme previsto 
no n.º 2 do artigo 71.º do mesmo diploma legal), devendo para o 
efeito instruir o seu pedido com os elementos mencionados no n.º 1, 
do artigo 2.º, da Portaria n.º 216-E/2008 de 03/03, designadamente:- 
- Planta de síntese da operação de loteamento em base transparente 
(5 exemplares). ---------------------------------------------------- 
- Descrição pormenorizada dos lotes com indicação dos artigos 
matriciais de proveniência; ---------------------------------------- 
- Atualização das certidões da conservatória do registo predial 
anteriormente entregue, no caso de estas não se encontrarem válidas.  

                                                           

2 - Artigo 11.º ---------------------------------------------------- 
Alterações à licença ou comunicação prévia. ------------------------ 
1 - O pedido de alteração dos termos e condições da licença de 
operação de loteamento deverá ser notificado aos proprietários dos 
lotes, nos termos do nº3 do art. 27º e do artigo 121.º, ambos do 
RJUE. -------------------------------------------------------------- 
2 - Quando o número de lotes seja igual ou superior a 15, a 
notificação será feita via edital a afixar no local onde se situa o 
loteamento, na Junta de Freguesia respetiva e no Edifício dos Paços 
do Concelho. ------------------------------------------------------- 
3 - Nos casos em que haja lugar a notificação pessoal nos termos do 
artigo 121.º do RJUE, o requerente deverá apresentar certidão da 
conservatória do registo predial com a identificação dos 
proprietários dos lotes, aquando da apresentação do pedido de 
alteração. --------------------------------------------------------- 
4 - Nas situações em que os edifícios integrados no loteamento 
estejam sujeitos ao regime da propriedade horizontal, a notificação 
prevista no nº 3 recairá sobre o legal representante da 
administração do condomínio, o qual deverá apresentar ata da 
assembleia de condóminos. ------------------------------------------ 



                                                                F. 34 

                                                                  _____________________ 

 

Mais se informa que pela emissão do aditamento ao alvará deverão ser 
liquidadas as correspondentes taxas previstas pelo artigo 117.º, do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-lei n.º 26/10 de 30/03, as quais se encontram estabelecidas 
no n.º 2, do artigo 45.º, do “Regulamento Municipal de Urbanização e 
de Edificação e tabela de taxas e licenças Devidas pela Realização 
de Operações Urbanísticas”; ---------------------------------------- 
Após a emissão do referido título de aditamento ao alvará de 
loteamento, deverão ser cumpridas as formalidades de publicidade 
previstas no artigo 78.º do diploma legal retro citado, bem como 
proceder à comunicação oficiosa à Conservatória do Registo Predial, 
para efeitos de averbamento, conforme previsto no n.º 7, do artigo 
27.º, do diploma legal mencionado. ---------------------------------  
À Consideração Superior. ------------------------------------------- 
DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, 
SR. ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 18.10.2012: -------------------------
-A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. ---------------------- 
À Consideração Superior. ------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO. DE COORDENAÇÃO GERAL DR 
MARCELO CAETANO DE 2012.11.07 -------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE  
2012.11.07 --------------------------------------------------------- 
Visto. Concordo. À reunião de câmara. ------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a referida informação. 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.º3. --- 
-------------------------------------------------------------------- 
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.º4. --- 
-------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------  
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3.3. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELA CHEFE DE DIVISÃO DE 
GESTÃO URBANISTICA E TERRITORIAL, ARQ. ANTÓNIO MALHEIRO, NO USO DE 
PODERES SUBDELEGADOS. ---------------------------------------------- 
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. -----------------------------  
 
 
 
3.4. CENTRO FUNERÁRIO, PEDIDO DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA 
– CFCH – CENTRO FUNERÁRIO DE CHAVES, LDA. – LUGAR DO EXTREMO, 
FREGUESIA DE SANJURGE – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA 
E TERRITORIAL DA SR.ª ENG.ª BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 
11.10.2012 --------------------------------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: --------------- 
INTRODUÇÃO --------------------------------------------------------- 
1.-INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 
CFCH - Centro Funerário de Chaves, Lda, apresenta sob requerimento 
n.º 1729/12, referente ao processo n.º 685/12, pedido de 
licenciamento, com vista à aprovação de uma operação urbanística de 
edificação, consubstanciada, em obras de construção3 de um edifício 
destinado a prestação de serviços – “Centro Funerário”, situado no 
lugar do Extremo, freguesia de Sanjurge no concelho de Chaves.------ 
LOCALIZAÇÃO   ----------------------------------------------------- 
De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 
apresentada, o prédio rústico tem a área total de 4 980.00 m2, está 
inscrito na matriz com o n.º 1060 e descrito na conservatória do 
Registo Predial sob o n.º 95/19870609 da freguesia de Sanjurge.----- 
ANTECEDENTES ------------------------------------------------------- 
Não foram encontrados antecedentes do presente pedido. ------------- 
INSTRUÇÃO DO PEDIDO ------------------------------------------------ 
O processo está instruído de acordo com o disposto no artigo 114 da 
Portaria 232/2008 de 11 de Março, e de acordo com o art.º 135 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; -------------------------------------------------------- 
- 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, subscrito pelo autor do projeto de 
arquitetura, 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; -------------------------------------------   

                                                           
3 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações;---- 
4 11.º - Licenciamento de obras de edificação ----------------------- 
5 Artigo 13.º -Requerimento, comunicação e respetiva instrução ------ 
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- Alçados à escala de 1:100; --------------------------------------- 
- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100; ----------- 
- Plano de acessibilidades ; --------------------------------------- 
- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------ 
- Declaração do topografo; ----------------------------------------- 
2.- ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO ------------------------------------- 
NO REGIME JURÍDICO ------------------------------------------------- 
O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto na 
alínea c) do n.º 2 art.º 46 do Dec.-Lei555/99 alterado pelo Dec.- Lei 
n.º 26/2010 de 30 de Março, por se tratar de obras de construção em 
área não abrangida por operação de loteamento, estando deste modo 
sujeito a licença administrativa. ---------------------------------- 
NAS DISPOSIÇÕES DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL-------------------------- 
O prédio rústico tem na sua totalidade 4 980.00 m2 (segundo prova 
documental – Certidão da Conservatória do Registo Predial) e está 
inserido em dois espaços distintos: em espaço de classe 2 – espaços 
industriais e em espaço de classe 4 – espaço agrícola e florestal, 
na categoria 4.2 – espaços agrícolas - subcategoria 4.2. A – espaços 
Agrícolas Defendidos (RAN) e na categoria 4.3 – espaços 
agroflorestais – subcategoria 4.3.A – espaços agroflorestais comuns 
de acordo com as plantas de Ordenamento do Plano Diretor Municipal;- 
Segundo a planta de condicionantes n.º 34A, sobre o terreno não 
impede nenhuma servidão de utilidade pública; ---------------------- 
ESPECIFICAÇÕES DO PEDIDO ------------------------------------------- 
De acordo com o disposto no n.º 5 do art.º 447 do Dec.- Lei555/99 
alterado e republicado pelo Dec.-Lei 26/2010 de 30 de Março e 

                                                           
6 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;  
7 Artigo 44.º - Cedências ------------------------------------------  
1 — O proprietário e os demais titulares de direitos reais sobre o 
prédio a lotear cedem gratuitamente ao município as parcelas para 
implantação de espaços verdes públicos e equipamentos de utilização 
coletiva e as infra -estruturas que, de acordo com a lei e a licença 
ou comunicação prévia, devam integrar o domínio municipal.---------- 
2 — Para os efeitos do número anterior, o requerente deve assinalar 
as áreas de cedência ao município em planta a entregar com o pedido 
de licenciamento ou comunicação prévia. ---------------------------- 
3 — As parcelas de terreno cedidas ao município integram -se no 
domínio municipal com a emissão do alvará ou, nas situações 
previstas no artigo 34.º, através de instrumento notarial próprio a 
realizar no prazo de 20 dias após a admissão da comunicação prévia, 
devendo a câmara municipal definir no momento da receção as parcelas 
afetas aos domínios público e privado do município.----------------- 
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alíneas a) do art.º 8.ºA8 do Regulamento Municipal de Urbanização e 
de Edificação a operação urbanística em análise tem impacte 
urbanístico relevante, pelo facto de dispor de uma área bruta de 
construção superior a 1 500 m2. ------------------------------------- 
Considerando ainda que a operação urbanística em análise tem impacte 
urbanístico relevante, face ao disposto nos artigos 439 e 44 do Dec.- 

                                                                                                                                                                                     

4 — Se o prédio a lotear já estiver servido pelas infraestruturas a 
que se refere a alínea h) do artigo 2.º ou não se justificar a 
localização de qualquer equipamento ou espaço verde públicos no 
referido prédio ou ainda nos casos referidos no n.º 4 do artigo 
anterior, não há lugar a qualquer cedência para esses fins, ficando, 
no entanto, o proprietário obrigado ao pagamento de uma compensação 
ao município, em numerário ou em espécie, nos termos definidos em 
regulamento municipal. --------------------------------------------- 
5 — O proprietário e demais titulares de direitos reais sobre prédio 
a sujeitar a qualquer operação urbanística que nos termos de 
regulamento municipal seja considerada como de impacte relevante 
ficam também sujeitos às cedências e compensações previstas para as 
operações de loteamento. ------------------------------------------- 
8 «Artigo 8.ºA Impacte urbanístico relevante ------------------------ 
1. Para efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 44.º do DL 555/99 de 
16 de Dezembro, com redação atualizada, consideram -se com impacte 
relevante as operações urbanísticas de que resulte: ---------------- 
a) Uma área bruta de construção superior a 2.000 m2, destinada, 
isolada ou cumulativamente, a habitação, comércio, serviços ou 
armazenagem. ------------------------------------------------------- 
b) Uma área bruta de construção superior a 3.000 m2, destinada a 
equipamentos privados, designadamente, estabelecimentos de ensino, 
estabelecimentos de saúde ou apoio social, quando não prevejam, pelo 
menos, a totalidade de lugares de estacionamento exigidos nos termos 
do PDM. ------------------------------------------------------------  
c) Uma área bruta de construção superior a 2.000 m2 na sequência de 
ampliação de uma edificação existente. ----------------------------- 
d) Alteração do uso em área superior a 500 m2. --------------------- 
2. As atividades referidas na al. b) do n.º anterior são 
consideradas serviços para efeitos de aplicação da Portaria n.º 
216/08 de 03/08. --------------------------------------------------- 
3. No caso de obras de ampliação, o cálculo do valor de compensação 
incidirá apenas sobre a área ampliada, exceto nas situações de 
alteração de uso da edificação existente nas quais o cálculo daquele 
valor incidirá sobre a totalidade da área construída.--------------- 
9 Artigo 43.º Áreas para espaços verdes e de utilização coletiva, 
infra -estruturas e equipamentos ----------------------------------- 
1 — Os projetos de loteamento devem prever áreas destinadas à 
implantação de espaços verdes e de utilização coletiva, infra –
estruturas viárias e equipamentos. --------------------------------- 
2 — Os parâmetros para o dimensionamento das áreas referidas no 
número anterior são os que estiverem definidos em plano municipal de 
ordenamento do território. ----------------------------------------- 
3 — Para aferir se o projeto de loteamento respeita os parâmetros a 
que alude o número anterior, consideram -se quer as parcelas de 
natureza privada a afetar àqueles fins quer as parcelas a ceder à 
câmara municipal nos termos do artigo seguinte.--------------------- 
4 — Os espaços verdes e de utilização coletiva, infraestruturas 
viárias e equipamentos de natureza privada constituem partes comuns 
dos lotes resultantes da operação de loteamento e dos edifícios que 
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Lei555/99 alterado e republicado pelo Dec.-Lei 26/2010 de 30 de 
Março, terá de cumprir, as áreas de cedência, relativas a espaços 
verdes e equipamentos, dando cumprimento ao disposto no art.º 21 do 
Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves.------------------- 
PARECER INTERNO ---------------------------------------------------- 
No âmbito do presente licenciamento, foi consultada a Divisão de 
Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, face ao 
arruamento existente no local e á proposta apresentada pelo 
requerente. A referida Divisão, emite conveniente parecer datado de 
2012-09-12, cujo conteúdo já foi dado conhecimento ao requerente --- 
3.-ANÁLISE DA PRETENSÃO/PARECER ------------------------------------ 
Da análise do projeto apresentado constata-se que: ----------------- 
É proposta a construção de um edifício destinado a prestação de 
serviços, designadamente, “Centro Funerário”, com a área de 
construção de 1 846.62 m2, distribuídos pela cave e r/chão; --------- 
De acordo com a planta de implantação apresentada, o imóvel, está 
implantado em espaço de classe 2 – espaços industriais; ------------ 
Os espaços pertencentes á classe 2 – Espaços Industriais se 
destinam-se á instalação de unidades industriais, podendo o 
Município autorizar a construção de edifícios para armazéns ou 
instalações comerciais, que ficarão subordinados á disciplina de 
edificabilidade instituída para instalações comerciais, em 
conformidade com o disposto no n.º 1 do art. 2710 do Plano Diretor 
Municipal; --------------------------------------------------------- 
O requerente propõe uma área bruta de construção para efeitos de 
cálculo do índice de 1 181.30 m2 (sem a cave). Na área bruta de 
construção proposta, não é contabilizada a área da cave, pelo facto 
de, esta não ser contabilizada para efeitos de índice de construção, 
de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 3 do art.º 911 do Plano 
Diretor Municipal; ------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                                                     

neles venham a ser construídos e regem -se pelo disposto nos artigos 
1420.º a 1438.º -A do Código Civil. -------------------------------- 
10 Artigo 27º – Destino de uso -------------------------------------- 
1 - Os espaços pertencentes a esta classe destinam-se à instalação 
de unidades industriais, podendo porém o município autorizar a 
construção de edifícios para armazéns ou instalações comerciais, que 
ficarão subordinados à disciplina de edificabilidade aqui instituída 
para instalações industriais. -------------------------------------- 
11Artigo 9º – Índice de construção ---------------------------------- 
A edificabilidade máxima em lotes ou quaisquer parcelas de terreno é 
determinada pelo índice de construção atribuído à classe ou 
categoria de espaços em que se localizem, nos termos dos números 
seguintes: --------------------------------------------------------- 
1) O índice de construção, abreviadamente designado por Ic, é o 
quociente, expresso em metros quadrados por metro quadrado, entre a 
área bruta total dos pavimentos das construções existentes e 
edificáveis numa porção de terreno e a área desse mesmo terreno;---- 
2) A edificabilidade máxima admissível para um lote ou parcela de 
terreno calcula-se multiplicando a sua área pelo índice de 
construção especificamente atribuído à classe ou categoria de 
espaços em que o referido lote ou parcela se localizarem; ---------- 
3) A edificabilidade que, nos termos dos números anteriores, vier a 
ser autorizada para um lote ou parcela engloba a totalidade das 
respetivas áreas edificadas e a edificar, incluindo eventuais anexos 
dos edifícios principais, com as seguintes exceções:---------------- 
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Na categoria de espaços, em que se insere parte da parcela de 
terreno a urbanizar, o índice de construção é de 0.80m2/m2 aplicado á 
área da parcela, ou seja, (área do terreno inserido em classe 2 x 
índice de construção) = 2 874.33 m2 x 0.80 m2/m2 = 2 299.46 m2 (máxima 
área bruta de construção permitida) > 1 181.30 m2 (área bruta de 
construção proposta). ---------------------------------------------- 
O projeto apresentado, está de acordo com o disposto no n.º 1, 2 e 3 
do art.º 2812, do P.D.M., designadamente:-------------------- 

                                                                                                                                                                                     

a) As áreas destinadas a estacionamento, mesmo quando inseridas no 
perímetro edificado, salvo quando forem adstritas a edifícios de 
habitação unifamiliar ou destinadas predominantemente à recolha ou 
estacionamento de veículos, oficina de reparação ou estação de 
serviço, casos em que tais áreas se mantêm englobadas no cálculo da 
edificabilidade máxima admissível; --------------------------------- 
12 Artigo 28º – Instalação avulsa de unidades industriais ----------- 
Na ausência de plano de pormenor ou operação de loteamento 
plenamente eficaz, a instalação avulsa de unidades industriais em 
parcelas localizadas em espaços desta classe só poderá realizar-se 
desde que se cumpram os requisitos expressos nos números seguintes:- 
1) As parcelas destinadas à referida instalação, na área que estiver 
integrada em espaço industrial, terão de:--------------------------- 
a) Confrontar, numa extensão mínima de 20 m, com estrada ou 
arruamento que delimite o espaço industrial em questão; ------------ 
b) Possuir uma forma em planta que permita a inscrição de um 
retângulo com as dimensões de 20 m x 30 m, com o seu lado menor 
sobreposto à berma da referida via; -------------------------------- 
2) A implantação e a volumetria das edificações terão 
cumulativamente de: ------------------------------------------------ 
a) Assegurar que no interior da parcela em que se localizam venham a 
existir espaços destinados ao movimento de cargas e descargas e ao 
estacionamento próprio com dimensão suficiente para que não seja 
prejudicada a normal fluência de tráfego nas vias públicas;--------- 
b) Adotar como alinhamento da fachada virada à via com que confronta 
com a parcela o afastamento estabelecido para o local de acordo com 
as disposições legais ou regulamentares em vigor, o qual não poderá 
ser inferior a 30 m;-------------------------- 
c) Manter um afastamento mínimo de 5 m às estremas da parcela e, em 
simultâneo, um afastamento mínimo de 30 m às linhas limite do espaço 
industrial estabelecidas na planta de ordenamento; ----------------- 
d) Não ultrapassar os seguintes índices urbanísticos, aplicados à 
área de parcela integrada no espaço industrial: -------------------- 
Ic = 0,8 m2/m2; ----------------------------------------------------------- 
Área de implantação – 70%; ------------------------------------------------ 
3) Quando a parcela destinada à instalação confrontar com estrada 
nacional ou municipal, exigir-se-á que: ---------------------------- 
a) A área compreendida entre as edificações e a plataforma da 
estrada contenha espaços de aparcamento pavimentado com dimensão 
adequada às necessidades geradas pelas atividades a instalar, sendo 
o espaço sobrante, se existir, devidamente tratado; ---------------- 
b) Ao longo da estrada e junto à sua berma seja instalado um 
separador não transponível pelo tráfego automóvel, estabelecendo um 
máximo de duas ligações entre a mesma estrada e a área de 
estacionamento, obrigatoriamente localizados nos pontos extremos da 
linha de confrontação da parcela com a plataforma da estrada; ----- 
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De acordo com o referido, a operação urbanística em análise tem 
impacte urbanístico relevante, pelo que terá de respeitar, o 
disposto no art.43 do Dec.- Lei 555/99 alterado e republicado pelo 
Dec.-Lei 26/2010 de 30 de Março.----------------------------------- 
No que respeita ao dimensionamento das parcelas de terreno 
destinadas, a espaços de circulação, espaços verdes e de utilização 
coletiva, equipamentos e as áreas de cedência gratuita ao Município, 
resultantes do presente pedido de licenciamento, verifica-se o 
seguinte:----------------------------------------------------------- 
1.- n.º 2 do art.º 21 do Plano Diretor Municipal: ----------------- 
a) 129.98 m2 ≤ 40% (4 980.00 m2)------------- 129.98 m2 ≤ 1 992.00  m2 
b) 0.00 m2 ≤ 25% (de 1 846.62 m2)----------------- 0.00 m2 ≤ 461.66 m2 

c) 0.00m2 + 129.98m2 ≤ 15% (de 4 980.00 m2)-------- 129.98m2 ≤ 747.00m2 
Assim, considerando que, as áreas máximas a ceder para o domínio 
público por força do disposto no art.º 21 do Reg. do P.D.M., seria 
de 747.00 m2, destinado a espaços públicos (espaços verdes, 
arruamentos viários e pedonais e estacionamentos) e 461.66 m2, 
destinado a equipamentos de utilização coletiva; ------------------- 
Considerando, que o requerente propõe com a presente operação 
urbanística ceder uma área de 129.98 m2, destinada a Espaços Públicos 
(espaços de circulação), resulta de acordo com a alínea c) do ponto 
1, uma área não cedida para espaços verdes e de utilização coletiva, 
corresponde á área de (747.00 m2 -129.98 m2)= 617.02 m2;------------- 
De acordo com a alínea b) do ponto 1, a área não cedida para 
equipamentos públicos de utilização coletiva, corresponde á área de 
461.66 m2; --------------------------------------------------------- 
Em conformidade com o disposto no n.º 1, 2 e 3 do art.º 6713 do 
Regulamento Municipal de Urbanização e de Edificação, o valor da 

                                                                                                                                                                                     

c) Seja pavimentada e destinada à circulação automóvel, dentro da 
parcela, uma faixa contígua ao separador atrás referido com uma 
largura máxima de 5 m; --------------------------------------------- 
 
13 Artigo 67.º – Cálculo do valor da compensação em numerário nas 
operações de loteamentos ------------------------------------------- 
1 - O valor, em numerário, da compensação a pagar ao município será 
determinado de acordo com a seguinte fórmula: ---------------------- 
C = LK x A (m2) x V ------------------------------------------------ 
            2 

em que: ------------------------------------------------------------ 

C = valor da compensação devida ao município; ---------------------- 
L = fator de localização (determinado face à área urbana do concelho 
de Chaves); -------------------------------------------------------- 
K = coeficiente urbanístico do loteamento, de acordo com o disposto 
nos n.º 6 e 7 do artigo 26.º do Código das Expropriações;-----------  
A = valor em metros quadrados da área não cedida; ------------------ 
V = valor do preço por metro quadrado de construção, definido pela 
portaria que fixa periodicamente os valores unitários por metro 
quadrado do preço da construção para efeito de cálculo da renda 
condicionada. ------------------------------------------------------ 
2 - A densidade praticada nos loteamentos industriais ou de 
armazenagem é obtida de acordo com a fórmula prevista no número 
anterior, considerando-se para o efeito o somatório dos pisos 
utilizáveis, nomeadamente as áreas destinadas a escritórios. ------- 
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compensação em numerário que o requerente terá de pagar é de 2 
625.01 euros.------------------------------------------------------ 
C = L x K x A(m2)x_V=0.50 x 0.15 x 1078.68 x 541.20=43 783.62  =   
           2                  2                          2 
= 21 891.81 €------------------------------------------------------ 
Cumpre o especificado na alínea d) do n.º 3 do art.1214 do Plano 
Diretor Municipal, ou seja, o mínimo de 24 lugares de estacionamento 
no interior do lote (21 lugares em cave e 34 no logradouro), são 
porém previstos 51 lugares (21 lugares em cave e 30 no logradouro), 
3 para pessoas com mobilidade condicionada; ------------------------ 
No que respeita ao estacionamento público, o Reg. do P.D.M. não 
prevê, pelo que de acordo com a Portaria 216- B/2008 de 3 de Março, 
acresce 20% (0.20 x 24 = 4.8 lugares)  do número total de lugares 
resultantes da aplicação dos critérios anteriores;------------------ 
No que diz respeito a estacionamento público, a via confrontante com 
a parcela de terreno objeto da pretensão, será dotada de uma faixa 
de estacionamento automóvel, a executar pelo requerente, de acordo 
com a informação da DOTDU, da qual, foi dado conhecimento ao 
requerente em 2012-09-25 (oficio 7020), que garante os lugares de 
estacionamento públicos necessários, de acordo com o cálculo 
efetuado no parágrafo anterior; ------------------------------------ 
O projeto apresentado, dá cumprimento, ao disposto no Decreto - Lei 
163/06 de 8 de Agosto, relativo a acessibilidade a pessoas com 
mobilidade condicionada; ------------------------------------------- 
4.- PROPOSTA DE DECISÃO--------------------------------------------- 
Propõe-se a aprovação do projeto de arquitetura, apresentado sob 
requerimento n.º 2323/12. ------------------------------------------ 
De acordo com o n.º4 do art.º 20 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; --------------------------------------- 

                                                                                                                                                                                     

3 - O disposto no n.º I é aplicável, com as necessárias adaptações, 
aos pedidos de licenciamento ou de autorização das obras de 
edificação previstas nos n.º 2 e 3 do artigo 62.º do presente 
Regulamento. ------------------------------------------------------ 
4 - Os parâmetros para o cálculo das compensações encontram-se 
estabelecidos no quadro XIX da tabela anexa ao presente Regulamento.  
14 Artigo 12º – Áreas para estacionamento de veículos --------------- 
3 - Sem prejuízo de regras mais exigentes que sejam impostas por 
legislação de carácter geral ou do que o regulamento, planos ou 
projetos mencionados no número anterior venham a instituir, terão de 
garantir-se cumulativamente os seguintes mínimos de lugares de 
estacionamento: ---------------------------------------------------- 
a) Um lugar por cada fogo; ----------------------------------------- 
b) Um lugar por cada 200 m2 de área bruta de construção em moradias 
unifamiliares;------------------------------------------------------ 
c) Um lugar por cada 120 m2 de área bruta de construção destinada a 
habitação colectiva; ----------------------------------------------- 
d) Um lugar por cada 50 m2 de área bruta de construção destinada a 
comércio ou serviços; ---------------------------------------------- 
e) Um lugar por cada 100 m2 de área bruta de construção destinada a 
indústrias ou armazéns; -------------------------------------------- 



                                                                F. 42 

                                                                  _____________________ 

 

- Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica; ------- 
- Projeto de instalação de gás, devidamente aprovado pela entidade 
competente; -------------------------------------------------------- 
- Projeto de redes prediais de água e esgotos; --------------------- 
- Projeto de instalações telefónicas e de telecomunicações; -------- 
- Estudo de comportamento térmico; --------------------------------- 
- Projeto acústico; ------------------------------------------------ 
- Projeto de segurança contra incêndio; ---------------------------- 
- Projeto de instalações eletromecânicas, incluindo as de transporte 
de pessoas e ou mercadorias; --------------------------------------- 
- Projeto de arranjos exteriores (onde conste os equipamentos de 
resíduos sólidos e que tipo a colocar); ---------------------------- 
- Medições e Orçamento dos trabalhos inerentes aos arranjos 
exteriores e infraestruturas a levar a efeito ---------------------- 
� Deve ainda ser apresentada declaração de conformidade 
regulamentar subscrita por perito qualificado, no âmbito do Sistema 
Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior 
nos Edifícios (SCE); ----------------------------------------------- 
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 18.10.2012: -------------------------
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. ---------------------- 
À Consideração Superior. ------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO. DE COORDENAÇÃO GERAL DR 
MARCELO CAETANO DE 2012.11.07 -------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE  
2012.11.07 --------------------------------------------------------- 
Visto. Concordo. 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. --------------------------------------- 
 
 
3.5. CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE HABITAÇÃO COLETIVA E COMÉRCIO, PEDIDO 
DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE ALTERAÇÕES – MANUEL GOMES DE CASTRO E 
FILHOS, LDA. – QUINTA DA MARIANA, FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR – 
INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL DA SR.ª 
ENG.ª BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 18.10.2012 -------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: --------------- 
1.- INTRODUÇÃO ----------------------------------------------------- 
Manuel Gomes de Castro & Filhos, Lda, apresenta sob requerimento n.º 
2370/12, referente ao processo n.º 763/01, pedido de aprovação de 
projeto de alterações, as obras de urbanização15, referentes á 

                                                           
15 «Obras de urbanização» as obras de criação e remodelação de infra 
-estruturas destinadas a servir diretamente os espaços urbanos ou as 
edificações, designadamente arruamentos viários e pedonais, redes de 
esgotos e de abastecimento de água, eletricidade, gás e 
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construção de um edifício de habitação coletiva e comércio, 
licenciado ao abrigo da licença de construção inicial n.º 406/06 e 
alt. lic.ª 27/09, situado na Quinta da Mariana – Praça do Brasil, 
freguesia de Santa Maria Maior no concelho de Chaves.--------------- 
LOCALIZAÇÃO -------------------------------------------------------- 
De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial, o 
prédio rústico tem a área total de 3 898.00 m2, está inscrito na 
matriz com o n.º 56 e descrito na conservatória do Registo Predial 
sob o n.º 1157/20081211 da freguesia de Santa Maria Maior.---------- 
ANTECEDENTES ------------------------------------------------------- 
Licença de construção n.º 406/06, para construção de um edifício de 
habitação coletiva e comércio, de sub, com a área de 100.00 m2.------ 
Por deslocação do Setor de Fiscalização Administrativa Municipal, ao 
local, foi verificado que: “…as plantas de contrastes e as plantas 
propostas possuem uma área inferior á verificada em obra…”---------- 
Através da Informação n.º 103/12, da Divisão de Administração e 
Fiscalização, foi notificado o Sr.º Manuel da Costa Ribeiro da Mota, 
a adotar as diligências necessárias tendentes á regularização da 
situação, apresentando, para o efeito, o respetivo projeto de 
alterações, para a operação urbanística que esta a levar a efeito, 
sob pena de demolição. --------------------------------------------- 
INSTRUÇÃO DO PEDIDO ------------------------------------------------ 
O processo está instruído de acordo com o disposto no artigo 1116 da 
Portaria 232/2008 de 11 de Março, designadamente: ------------------ 

                                                                                                                                                                                     

telecomunicações, e ainda espaços verdes e outros espaços de 
utilização coletiva; ----------------------------------------------- 
16 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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- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------ 
- Estimativa do custo total da obra; ------------------------------- 
- Calendarização da execução da obra; ------------------------------ 
- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 
arranjos exteriores, quanto ao cumprimento das normas legais e 
regulamentares aplicáveis; -----------------------------------------  
- Memória Descritiva; ---------------------------------------------- 
- Projeto de arranjos exteriores; ---------------------------------- 
2.-ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 
NO REGIME JURÍDICO ------------------------------------------------- 
As alterações apresentadas, têm enquadramento legal no disposto no 
n.º 3 art.º8317 do DL555/99 de 16 de Dezembro alterado e republicado 
pelo Dec.- Lei 26/2010 de 30 de Março, estando deste modo, sujeitas 
ao regime de Alterações á licença, previsto no n.º 7 do art.º 27 do 
RJUE. -------------------------------------------------------------- 
NAS DISPOSIÇÕES DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL ------------------------- 
A parcela de terreno tem na sua totalidade 120.00 m2 (segundo prova 
documental – Certidão das Finanças) e está inserido em espaço urbano 
e urbanizável, categoria 1.1 – Cidade de Chaves em conformidade com 
as plantas de Ordenamento do Plano Diretor Municipal;--------------- 
Segundo a planta de condicionantes n.º 34 A sobre o terreno não 
impede nenhuma servidão e/ou restrição de utilidade pública; ------- 
COM AS ORIENTAÇÕES DE ESTUDOS URBANÍSTICOS DE GESTÃO TERRITORIAL 
Face ás plantas de zonamento da proposta de Plano de Urbanização de 
Chaves18, o terreno insere-se parte em zona de densidade média, 
designada por R2, para a qual está prevista uma edificabilidade 
máxima de 0.80 m2/m2 e a restante em zona de densidade superior, 
designada por R1, para a qual está prevista uma edificabilidade 
máxima de 1.20 m2/m2; ----------------------------------------------- 
3.- ANÁLISE DO PEDIDO/PARECER--------------------------------------- 

                                                                                                                                                                                     

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; -----------------------------------------  
17 Artigo 83.º - Alterações durante a execução da obra -------------- 
[…]----------------------------------------------------------------- 
1 — Podem ser realizadas em obra alterações ao projeto, mediante 
comunicação prévia nos termos previstos no artigo 35.º, desde que 
essa comunicação seja efetuada com a antecedência necessária para 
que as obras estejam concluídas antes da apresentação do 
requerimento a que se refere o n.º 1 do artigo 63. ----------------- 
2 — Podem ser efetuadas sem dependência de comunicação prévia à 
câmara municipal as alterações em obras que não correspondam a obras 
que estivessem sujeitas a prévio licenciamento.--------------------- 
3 — As alterações em obra ao projeto inicialmente aprovado ou 
apresentado que envolvam a realização de obras de ampliação ou de 
alterações à implantação das edificações estão sujeitas ao 
procedimento previsto nos artigos 27.º ou 35.º, consoante os casos.- 
4 — Nas situações previstas nos números anteriores, apenas são 
apresentados os elementos instrutórios que sofreram alterações. ---- 
18 É de 1994, sendo o instrumento de planeamento em fase de conceção, 
cujas orientações têm sido adotadas pelos serviços técnicos, desta 
autarquia, para efeitos de limitação das zonas previstas no n.º 1 do 
art.º 73 do Reg. do P.D.M. ----------------------------------------- 
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O requerente apresenta alterações as obras de urbanização, 
designadamente, projeto de valorização paisagística, a executar no 
edifício de habitação coletiva e comércio, licenciado ao abrigo da 
lic.ª n.º 406/06 e alt. lic.ª 27/09. ------------------------------- 
O projeto de valorização paisagística, apresentado visa dar 
cumprimento á “Ata de Ocorrência”, do dia 13 de Setembro de 2011, no 
gabinete do diretor de departamento de coordenação geral.----------- 
Os elementos apresentados, consistem na apresentação de novo desenho 
urbano do arruamento e respetivo projeto de valorização paisagística 
com previsão de rega automática e têm como objetivo o pedido de 
receção provisória das obras de urbanização. ----------------------- 
4.- PROPOSTA DE DECISÃO -------------------------------------------- 
Propõe-se a aprovação do projeto de alterações, apresentado sob 
requerimento n.º 2370/12. ------------------------------------------ 
Em conformidade com o previsto pelo 4.º parágrafo, do art.º 20, do 
Dec.-Lei n.º555/99 de 16 de Dezembro e ulteriores alterações, o 
requerente dispõe de um prazo de um ano para apresentar nestes 
serviços os elementos constantes do n.º 1 do art.º 3 da Portaria 
216-E/2008 de 3 de Março, para que se possa emitir o respetivo 
alvará de licença de construção, designadamente: ------------------- 
- Apólice de seguro de construção; --------------------------------- 
- Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 
danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na 
Lei n.º 100/97, de 13 de Setembro; --------------------------------- 
- Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 
direção técnica da obra; ------------------------------------------- 
- Declaração de titularidade de certificado de classificação de 
industrial de construção civil ou título de registo na atividade, a 
verificar no ato de entrega do alvará com a exibição do original do 
mesmo; ------------------------------------------------------------- 
- Livro de obra, com menção do termo de abertura; ------------------ 
- Plano de segurança e saúde; -------------------------------------- 
À Consideração Superior. ------------------------------------------- 
DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, 
SR. ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 23.10.2012: -------------------------
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. ---------------------- 
À Consideração Superior. ------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO. DE COORDENAÇÃO GERAL DR 
MARCELO CAETANO DE 2012.11.07 -------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE  
2012.11.07 --------------------------------------------------------- 
Visto. Concordo. 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. --------------------------------------- 
 
 
3.6. ESTABELECIMENTO HOTELEIRO, TURISMO EM ESPAÇO RURAL, CASA DE 
CAMPO, PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL – VASCO 
MANUEL GONÇALVES FONSECO CARVALHO – RUA DA CRUZ E RUA DA PIPA, 
FREGUESIA DE OURA – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E 
TERRITORIAL DA SR.ª ARQ.ª DORA PINTO VIDEIRA, DATADA DE 07.10.2012 
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: --------------- 
1. O requerente acima referido, solicitou que lhe fosse 
reconhecido para fins fiscais e turísticos o “(…) Interesse 
Municipal para o desenvolvimento Local, ao Imóvel localizado em Oura 
(…)” referente ao empreendimento de turismo no espaço rural, sito na 
Rua da Cruz e Rua da Pipa, freguesia de Oura, em Chaves; ----------- 
2. O referido empreendimento possui Alvará de Autorização de 
Utilização n.º143/12 de 12 de Outubro de 2012 para Empreendimento de 
Turismo no Espaço Rural; ------------------------------------------- 
3. De acordo com o agora solicitado, estes Serviços entendem 
emitir o seguinte parecer que se passa de seguida a descrever: ----- 
•••• De acordo com o regulamento do PDM publicado através da 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/95 de 10/02/1995 retratada 
também na planta de ordenamento, o prédio objeto do pedido encontra-
se em categoria 1.3 – outros aglomerados e, de acordo com o 
regulamento do mesmo, encontra-se ainda dentro dos aglomerados com 
núcleo tradicional a preservar – Oura (anexo 4) - de acordo com o 
descrito no artigo 65.º do citado diploma; ------------------------- 
•••• Existe já uma Certidão (solicitada no âmbito do Programa PITER) 
emitida por este Município, datada de 08 de Abril de 2003 a 
certificar que os prédios (artigos) em que se desenvolvia o edifico 
denominada Casa da Capela são de relevante valor arquitetónico,----- 
Considerando que o imóvel/conjunto para o qual é feito o atual 
pedido se encontra dentro desta zona de proteção descrita no PDM;--- 
Considerando que de acordo com as características do imóvel se 
verifica que o mesmo é um dos vários exemplos existentes no 
aglomerado, que reúne características relevantes em termos de 
composição e qualidade arquitetónicas; ----------------------------- 
4. Considerando também que o projeto/obra apresentado de 
reconstrução do conjunto se revelou de qualidade, fomentando um 
possível desenvolvimento para o aglomerado onde se insere; --------- 
Face ao descrito, estes Serviços entendem que o imóvel acima 
referido pode ser reconhecido de interesse municipal para fins 
fiscais e turísticos pelas razões expostas, deixando a decisão final 
à Consideração do Executivo Municipal. ----------------------------- 
À Consideração Superior. ------------------------------------------- 
DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, 
SR. ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 07.11.2012: ------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. ---------------------- 
À Consideração Superior. ------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO. DE COORDENAÇÃO GERAL DR 
MARCELO CAETANO DE 2012.11.07 -------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE  
2012.11.07 --------------------------------------------------------- 
Visto. Concordo. 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. --------------------------------------- 
 
 
3.7. RECONSTRUÇÃO/REMODELAÇÃO E AUMENTO DE IMÓVEL DESTINADO A 
HABITAÇÃO COLETIVA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, ÁREAS DE CEDÊNCIA AO 
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DOMÍNIO PÚBLICO – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE SALVAÇÃO PÚBLICA DE CHAVES – AVENIDA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, 
FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO 
URBANÍSTICA E TERRITORIAL DA SR.ª ARQ.ª DORA PINTO VIDEIRA, DATADA 
DE 07.10.2012 ------------------------------------------------------ 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: --------------- 
1. Introdução/Antecedentes --------------------------------------- 
1.1. A Associação requerente acima referida, na qualidade de 
proprietária de um prédio urbano sito na Avenida dos Bombeiros 
Voluntários, freguesia de Santa Maria Maior, apresentou nova planta 
de cedências ao domínio público, referente à reconstrução/ampliação 
de um edifício para edifício de habitação coletiva e comércio;------ 
Conforme referido na informação técnica datada de 2012/10/09, que 
aprovou de forma condicionada o projeto de arquitetura, deveriam ser 
tidas em conta as disposições do artigo 23.º do RMUE – que enquadra 
o pedido numa operação com impacte semelhante a uma operação de 
loteamento - devendo ser cumpridas as disposições do artigo 28.º19 do 
RMUE, em articulação com o artigo 43.º e 44.º do RJUE, que 
estabelece as áreas para espaços verdes e de utilização coletiva, 
infraestruturas e equipamentos. ----------------------------------- 
2. Análise do pedido/Parecer------------------------------------- 
2.1. Na anterior informação técnica foi dito que “(…) no sentido de 
garantir a exequibilidade futura do estabelecido no Plano de 
Pormenor do Centro Histórico – PPCH (elemento orientador da gestão 
urbanística) - deverá ser garantida a total desocupação do espaço 
que confina com a muralha - tornando-o público - de forma a garantir 
o acesso ao Beco do Trem.” ----------------------------------------- 
2.2. Considerando que o referido Plano não se encontra superiormente 
aprovado, e pese embora em termos Técnicos se ache interessante 
salvaguardar essa intenção, neste momento não é desígnio da Câmara 
executar o acesso pedonal, por escadas, ao Beco do Trem; ----------- 
2.3. O requerente, na atual proposta indica a não cedência ao 
domínio público municipal das áreas propostas na informação técnica 
anterior presente em reunião do Executivo Camarário do dia 
12/10/2012, propondo apenas a cedência de 108,37m2 e o pagamento da 
compensação pelos restantes 499,57m2 não cedidos; ------------------ 
2.4. Considerando que estes Serviços entendem que neste contexto, 
também não se vê nenhum interesse na cedência para o domínio público 
dos referidos 108,37m2, pelo que a mesma deverá ser integrada no 
domínio privado do prédio; ----------------------------------------- 
2.5. Estes Serviços entendem que a área obrigatória a ceder – os 
607,94m2 - nos termos do regime das compensações previstas no n.º 4, 
do artigo 44º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12 e ulteriores 
alterações, e calculada nos termos dos artigos 28.ºe 30.º do 
“Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela 

                                                           
19 Artigo 28.º ------------------------------------------------------ 
Áreas para espaços verdes e de utilização colectiva,infra -
estruturas viárias e equipamentos ---------------------------------- 
4 — As áreas que, por aplicação dos critérios de dimensionamento 
definidos no PDM, se destinem a espaços verdes e de utilização 
colectiva e a equipamentos de utilização colectiva podem ser afectas 
a um único destes dois fins, quando o Município assim o entenda por 
razões de ordenamento do território. ------------------------------- 
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Realização de operações urbanísticas” e da Tabela XIX anexa a este, 
se encontra plasmada nos quadros seguintes 20: ---------------------- 
N.º 2 do artigo 21.º do regulamento do P.D.M. ---------------------- 

a) 
Espaços circulação + espaços verdes + 
equipamentos < 40% da área do terreno 

607,94m2 < 1.519,85m2 

 
L K A V LKxA(m2)xV  
1,00 0,25 607,94 670,84 

C= 
     2  

C= 50.978,80 € 

2.6. Considerando também que deve ser reconfigurado o projeto de 
arranjos exteriores, garantindo: ----------------------------------- 
• A integração dos 108,37m2 no domínio privado do edifício;-- 
• O portão de acesso ao logradouro deve ser reposicionado mais 
para trás - sentido poente - garantindo apenas uma faixa livre de 5m 
para entrada e paragem temporária para acesso ao edifício;---------- 
• Deverão ser suprimidos os dois lugares de estacionamento para 
pessoas com deficiência – conforme já anteriormente referido – 
libertando a muralha no seu todo; ---------------------------------- 
• Deverá ser reformulado o desenho dos pavimentos interiores do 
logradouro, conferindo-lhes algum rigor de “desenho urbano” -------- 
• Deverão ser apresentados pormenores de execução/fixação do 
portão no muro confinante a norte; --------------------------------- 
3. Proposta de Decisão ------------------------------------------- 
3.1. Assim entende-se que em fase de apresentação dos projetos de 
engenharia das especialidades deverá ser apresentada nova planta de 
arranjos exteriores contemplando o referido no ponto 2.5 da presente 
informação; -------------------------------------------------------- 
3.2. O requerente dispõe de um prazo de seis meses para apresentar 
os projetos de 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; ------------------------------------------- 
No que se refere às áreas de cedência ao domínio público e face ao 
descrito nos pontos anteriores é este o parecer técnico dos 

                                                           
20 CAPÍTULO V ------------------------------------------------------- 
TAXAS PELA REALIZAÇÃO, REFORÇO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS 
URBANÍSTICAS ------------------------------------------------------- 
Artigo 30º --------------------------------------------------------- 
Cálculo do valor da compensação em numerário nas operações de 
loteamentos -------------------------------------------------------- 
1. O valor, em numerário, da compensação a pagar ao Município será 
determinado de acordo com a seguinte fórmula: ---------------------- 
C = LK x A ( m2 ) x V----------------------------------------------- 
            2 
Em que : ----------------------------------------------------------- 
C = Valor da Compensação devida ao Município; ---------------------- 
L = Factor de localização ( determinado face à área urbana do 
Concelho de Chaves ); ---------------------------------------------- 
K = Coeficiente urbanístico do loteamento, de acordo com o disposto 
nos n.ºs 6 e 7, do art. 26º, do Código das Expropriações; ---------- 
A = Valor em metros quadrados da área não cedida; ------------------ 
V = Valor do preço por metro quadrado de construção, definido pela 
Portaria que fixa periodicamente os valores unitários por metro 
quadrado do preço da construção para efeito de cálculo da renda 
condicionada. ------------------------------------------------------ 
4. Os parâmetros para o cálculo das compensações encontram-se 
estabelecidos no Quadro IV em anexo ao presente Regulamento. ------------- 
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Serviços, deixando-se no entanto a deliberação final sobre o assunto 
em epígrafe, à Consideração Superior. ------------------------------ 
À Consideração Superior. ------------------------------------------- 
DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, 
SR. ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 23.10.2012: -------------------------
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. ---------------------- 
À Consideração Superior. ------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO. DE COORDENAÇÃO GERAL DR 
MARCELO CAETANO DE 2012.11.07 -------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE  
2012.11.07 --------------------------------------------------------- 
Visto. Concordo. 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. --------------------------------------- 
 
 
3.8. CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM, PEDIDO DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE 
ARQUITETURA – ANTÓNIO GONÇALVES CRUZ – ESTRADA DO SEARA, FREGUESIA 
DE OUTEIO SECO – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E 
TERRITORIAL DA SR.ª ENG.ª MARIA JOÃO CHAVES, DATADA DE 30.10.2012 -- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: --------------- 
1. Introdução ----------------------------------------------------  
1.1. Pretensão ----------------------------------------------------- 
Vem o Sr. António Gonçalves Cruz, através de requerimento 
n.º1646/12, na qualidade de proprietário completar o seu pedido de 
licenciamento (inicialmente formulada por requerimento n.º1234/12) 
referente a uma operação urbanística de edificação de um armazém de 
1 pisos com uma área bruta total de 750m2 num prédio de 1735 m2 
localizado na Estrada do Seara freguesia de Outeiro Seco, 
apresentando para o efeito o respetivo projeto de arquitetura. ----- 
1.2. Localização--------------------------------------------------- 
O prédio rústico sobre o qual recaiu a presente operação urbanística 
encontra-se inscrito na conservatória do registo predial com o nº 
3046/20050114 da freguesia de Outeiro Seco e inscrito na respetiva 
matriz sob o artigo n.º 4798 em nome de António Gonçalves Cruz 
adquirido por usucapião possuindo uma área total descoberta de 
1735m2, confrontando a poente com estrada e a norte e nascente com 
Antonio Cruz. ------------------------------------------------------ 
2. Antecedentes ao processo-------------------------------------- 
Por compulsa de elementos existentes no arquivo desta edilidade 
verifica-se que o prédio onde se pretende erigir a construção 
encontra-se inserido no lote 2 do loteamento de alvará nº6/83 
emitido em nome de Manuel dos Santos Cachão. ----------------------- 
O loteamento n.º 6/83 foi efetuado no artigo matricial n.º258 da 
freguesia de Outeiro Seco no qual o atual requerente era 
comproprietário. --------------------------------------------------- 
Pelo mesmo verifica-se que no seu lote 2 (que de acordo com planta 
de apresentação é “propriedade” do Sr. António Gonçalves da Cruz) 
com a área de 4772 m2 se prevê a construção de uma moradia 
unifamiliar de r/c e andar com afastamentos às estremas laterais de 
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13m e frontal à estrada em 12m com alinhamento à construção dos 
lotes 3 e 4.- ------------------------------------------------------ 
Enquadramento da pretensão------------------------------------------ 
2.1. Enquadramento da pretensão nas disposições do PDM ------------- 
Tendo em conta a demarcação constante nas plantas de localização à 
escala 1/10.000, apresentadas pelo interessado e de acordo com as 
plantas de ordenamento do Plano Diretor Municipal, constata-se que 
está na Classe1 - espaços urbanos e urbanizáveis, na categoria U1 –  
subcategoria 1.1-Cidade de Chaves. --------------------------------- 
3. Análise do pedido --------------------------------------------- 
3.1. Parecer da DOTDU ---------------------------------------------- 
Face à localização do prédio considerou-se que o processo deveria 
colher parecer interno da divisão de ordenamento e desenvolvimento 
urbano por possível implicação com infraestruturas viárias previstas 
no plano de urbanização da cidade de Chaves. Pelo parecer emitido 
(de que se deverá dar na integra conhecimento ao requerente), 
verifica-se que na parcela de terreno encontra-se prevista um 
arruamento de estudo prévio elaborado. ----------------------------- 
3.2. Analise face à localização e instrumentos de planeamento em 
vigor -------------------------------------------------------------- 
De acordo com o constatado por compulsa de antecedentes existentes 
nesta edilidade verifica-se que a construção a erigir se insere num 
loteamento urbano (lote n.º 2) onde é exequível a construção de uma 
moradia unifamiliar com as características patente no processo de 
loteamento de alvará n.º 6/83 e acima referenciada.----------------- 
4. Conclusão----------------------------------------------------- 
Face ao descrito em analise e antecedentes supra conclui-se que a 
construção do armazém pretendido e para o qual o requerente pretende 
o licenciamento apresentando para o efeito o respetivo projeto de 
arquitetura não se encontra em condições de ser deferido por 
contrariar o especificado no processo de loteamento de alvará de n.º 
6/83 nomeadamente: ------------------------------------------------- 
• A ora pretensão, armazém (sem uso especifico) de 1 pisos com 
uma área bruta total de 750m2 contraria a o uso e cércea prevista no 
loteamento- construção de moradia unifamiliar de r/c e andar.------- 
• O afastamento frontal ora pretendido não cumpre o estipulado no 
loteamento “com alinhamento à construção dos lotes 3 e 4” ---------- 
• Lateralmente o afastamento também não vai ao encontro do 
estipulado no mesmo alvará (afastamentos laterais de 13m). --------- 
5. Proposta de decisão ------------------------------------------- 
Pelo exposto em análise do processo e respetiva conclusão e dado se 
verificar que a pretensão do requerente viola o disposto nas normas 
dispostas por emissão do alvará de loteamento onde a pretensão se 
insere propõe-se nos termos da alínea a) do ponto 1 do artigo 24 do 
RJUE o indeferimento do pedido de licenciamento formulado por 
requerimento inicial n.º1234/12 e nº1646/12.------------------------ 
Cabe ainda informar o requerente que qualquer intervenção 
urbanística a recair no local deverá ir ao encontro das 
especificações previstas no loteamento devendo o respetivo 
procedimento ser encaminhado sob a forma de comunicação prévia.----- 
À Consideração Superior. ------------------------------------------- 
DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, 
SR. ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 06.11.2012: -------------------------
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. ---------------------- 
À Consideração Superior. ------------------------------------------- 



                                                                F. 51 

                                                                  _____________________ 

 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO. DE COORDENAÇÃO GERAL DR 
MARCELO CAETANO DE 2012.11.07 -------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE  
2012.11.07 --------------------------------------------------------- 
Visto. Concordo. 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. --------------------------------------- 
 
 
3.9. CONSERVAÇÃO E ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO A ALOJAMENTO 
LOCAL, PEDIDO DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA – TRIPLE 
PROJECT – JCP – BAR, LDA. – RUA DIREITA/RUA BISPO IDÁCIO, FREGUESIA 
DE SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E 
TERRITORIAL DA SR.ª ARQ.ª DORA PINTO VIDEIRA, DATADA DE 24.10.2012 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: --------------- 
1 INTRODUÇÃO/ANTECEDENTES---------------------------------------- 
1. A firma requerente acima referida, na qualidade de proprietária 
de um edifício sito na Rua Direita e Rua Bispo Idácio, freguesia de 
Santa Maria Maior, em Chaves, solicitou pedido de aprovação de 
projecto de arquitetura referente à alteração/ampliação do referido 
edifício, destinando-o a unidade de alojamento local – hostel –;---- 
2. Considerando o pedido formulado, foi solicitado competente 
parecer à DRCN que, através do ofício n.º S-2012/294466 
(C.S:820914), de 22/10/2012, emitiu parecer Não Favorável ao pedido 
formulado, e de cujo conteúdo deverá ser dado conhecimento ao 
requerente. -------------------------------------------------------- 
2 PARECER/PROPOSTA DE DECISÃO------------------------------------ 
1. Face ao parecer Não Favorável emitido pela DRCN, propõe-se o 
indeferimento do projeto em epígrafe, com base na alínea c), do 
número 1, do artigo 24.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, e ulteriores alterações; --------------------------------- 
2. Nos termos do n.1 do artigo 100.º do código do procedimento 
administrativo dê-se conhecimento ao requerente da proposta de 
decisão referente ao seu pedido, constante na presente informação;-- 
3. Nos termos ainda das disposições combinadas dos artigos 100.º e 
101.º, ambos do citado código entende-se conceder um prazo de dez 
(10) dias ao requerente para, querendo, vir a processo dizer o que 
se lhe oferecer quanto ao presente projeto de decisão. ------------- 
4. Mais se informa que caso o requerente entenda formular novo 
pedido, deverá dar estrito cumprimento às questões referidas no 
parecer da DRCN, bem como apresentar peças escritas e desenhadas com 
o rigor e a expressão gráficas adequadas ao correto desenvolvimento 
do projeto e posterior execução da obra, estando estes Serviços ao 
inteiro dispor para prestar previamente qualquer esclarecimento 
antes de ser formalizado novo pedido. ------------------------------ 
À Consideração Superior. ------------------------------------------ 
DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, 
SR. ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 06.11.2012: -------------------------
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. ---------------------- 
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À Consideração Superior.---------------------------------------
DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, 
SR. ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 06.11.2012: ------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. ---------------------- 
À Consideração Superior. ------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO. DE COORDENAÇÃO GERAL DR 
MARCELO CAETANO DE 2012.11.07 -------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE  
2012.11.07 --------------------------------------------------------- 
Visto. Concordo. 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. --------------------------------------- 
 
 

VI 
OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 
 
1- URBANIZAÇÃO 
 
 
1.1. CENTRO SOCIAL DA VARZEA – REDUÇÃO DE CAUÇÃO ------------------ 
Foi presente a informação nº 241/2012, identificada em epígrafe, 
cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.— 
1. INTRODUÇÃO----------------------------------------------------- 

• A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no 
Diário da Republicada 2ª Serie, nº40 de 26 de Fevereiro de 2009, 
concurso publico tendo como objeto a adjudicação da empreitada 
“Centro Social da Várzea”.------------------------------------------ 
• De harmonia com a deliberação Camarária tomada na reunião 
ordinária realizada no dia 7 de maio de 2009, o Município de Chaves 
decidiu adjudicar à empresa “Edibarra, Construções e Obras Publicas, 
Lda.”, a execução da referida empreitada.--------------------------- 
• O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de 
assinatura do competente contrato administrativo de obras públicas, 
no dia 29 de maio de 2009.------------------------------------------ 
• O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada 
pela firma adjudicatária, encontra-se fixado em 143.473,28 € (cento 
e quarenta e três mil quatrocentos e setenta e três euros e vinte e 
oito cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor. 
• O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 
celebrado no dia 8 de junho de 2009.-------------------------------- 
• A receção provisória foi efetuada a 18 de agosto de 2010.------ 
• Para cumprimento das obrigações contratuais, foi feita a 
retenção de 10% do valor dos autos de medição, correspondendo ao 
total de 14.347,33€.------------------------------------------------ 
• A entidade executante através de ofício, ref.ª 75/2012, que deu 
entrada nos serviços administrativos do município de Chaves com o 
registo nº9947 em 07/09/2012, vem solicitar a liberação da caução no 
valor de 60%, de acordo com o estabelecido na alínea a) e b) do 
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ponto 2 do artigo 3º do decreto-lei nº 190/2012, de 22 de agosto de 
2012.--------------------------------------------------------------- 
2. PARECER-------------------------------------------------------- 
Face ao exposto, procedeu-se à vistoria dos trabalhos da empreitada, 
no dia 12/10/2012, conforme o previsto no n.º 4 do mesmo diploma, 
verificando-se não haver anomalias técnicas, que os trabalhos se 
encontram executados dentro das condições técnicas previstas no 
projeto e em conformidade com as boas práticas de execução.--------- 
Deste modo, propõe-se que seja autorizada a redução da referida 
caução em 60%, que corresponde a 8.608,40€, de acordo com o 
seguinte:----------------------------------------------------------- 

Autos Valor dos autos Retenção nos autos 
1 10.442,70 € 1.044,27 € 
2 25.319,22 € 2.531,92 € 
3 15.054,27 € 1.505,43 € 
4 23.404,13 € 2.340,41 € 
5 34.144,62 € 3.414,46 € 
6 34.222,85 € 3.422,29 € 
7 885,48 € 88,55 € 

TOTAL 143.473,27 € 14.347,33 € 
   

Valor do Contrato 
Valor total da 

caução 
Liberação do Valor da 

Caução 
1.ºano,30% 4.304,20€ 
2.ºano,30% 4.304,20€ 143.473,27 € 14.347,33 € 

Total 8.608,40€ 
À consideração Superior. ------------------------------------------ 
Chaves 15 de outubro de 2012. ------------------------------------- 
(Madalena Branco, Eng.ª) ------------------------------------------ 
DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS ENGª. AMÉLIA 
RODRIGUES, DE 2012.10.24. ------------------------------------------
Concordo com a presente informação, satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares sobre a matéria. Á consideração superior.------------ 
DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DR 
MARCELO CAETANO DE 2012.11.07 -------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL DR. PAULO FRANCISCO TEIXEIRA 
ALVES DE 2012.11.07------------------------------------------------- 
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. --------------------------------------- 
 
 
1.2. ACESSOS Á FUNDAÇÃO NADIR AFONSO – APROVAÇÃO DE ERROS E OMISSÕES 
– PARA RATIFICAÇÃO -. ---------------------------------------------- 
Foi presente a informação nº 258/DOP/2012, identificada em epígrafe, 
cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.— 
1. Antecedentes e Justificação--------------------------------------
O Executivo Camarário em sua reunião ordinária de 2 de Abril de 
2012, deliberou por unanimidade, autorizar a abertura do 
procedimento identificado em epígrafe com vista á adjudicação da 
empreitada em causa.------------------------------------------------ 
Na fase correspondente á apresentação por parte dos interessados no 
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concurso de listas de erros e omissões, as empresas Costa & Correia, 
Lda., Socorpena, Construção e Obras Públicas, Lda., Anteros 
Empreitadas – Sociedade de Construções, S.A., Norasil, Sociedade de 
Construção Civil, S.A., Habitâmega, Lda., Norcep, Construções e 
Empreendimentos, Lda., vieram a apresentar listas de erros e 
omissões. Após análise das listas de erros e omissões apresentadas, 
a equipa projectista e Divisão de Obras Municipais, pronunciaram-se 
conforme o documento que se anexa, e que aqui se dá por 
integralmente reproduzido.------------------------------------------ 
Nos termos do exposto no nº 5 do artigo 61º do Código dos Contratos 
Públicos, o órgão competente para a decisão de contratar deve 
pronunciar-se sobre os erros ou omissões apresentados, até ao termo 
do prazo fixado para a apresentação das propostas.------------------ 
2. Da proposta------------------------------------------------------
Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ---- 
a) Face ao exposto e depois de analisadas as respectivas listas de 
erros e omissões, propõe-se a aceitação dos erros e omissões 
indicados pela equipa projectista, anexando-se a este documento a 
lista de quantidades com os erros e omissões já integrados nos 
respectivos capítulos e devidamente assinalados. De salientar que o 
suprimento de erros e omissões aceite, não altera o preço base do 
concurso; ---------------------------------------------------------- 
b) Dada a urgência na aprovação da referida lista de erros e 
omissões (dado tratar-se de uma obra financiada pelo Programa ON), 
sob pena de termos que prorrogar o prazo para a entrega das 
propostas, sou a propor ao Sr. Presidente da Câmara, Dr. João 
Batista, que aprove a lista de erros e omissões anexa á presente 
informação; -------------------------------------------------------- 
c) Submeter o seu acto a ratificação do órgão Executivo Municipal, 
na sua reunião a realizar no dia 12 de Novembro de 2012, nos termos 
do disposto do n.º 3 do artigo 68º da Lei 199/99 de 18 de Setembro-- 
d) Nos termos do nº6 do artigo 61º do Código dos Contratos 
Públicos, que sejam notificados os interessados, através da 
plataforma electrónica do Município de Chaves (www.vortalgov.pt), do 
teor da presente decisão, dando-se também cumprimento ás demais 
formas de publicitação da decisão, previstas no n.º6 do artigo 61º 
do Código dos Contratos Públicos; --------------------------------- 
e) Dado que as alterações introduzidas não modificam aspectos 
fundamentais das peças do procedimento, de acordo com o nº3 do 
artigo 64ª do Código dos contratos Públicos, não se regista  a 
necessidade de se proceder á prorrogação do prazo inicialmente 
fixado para a apresentação das propostas, sendo para o efeito, 
aplicado o mecanismo previsto no n.º 3 do artigo 61.º.-------------- 
Nesta conformidade, o prazo limite para a entrega das propostas é: 
Dia 5 de Novembro, até às 17horas. --------------------------------- 
Á consideração superior  ------------------------------------------- 
Divisão de Obras Públicas, 25 de Outubro de 2012-------------------- 
A Chefe de Divisão ------------------------------------------------- 
(Eng.ª Amélia Cristina Rodrigues)------------------------------ 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DR. JOÃO GONÇALVES MARTINS 
BATISTA DE 2012.10.25. ---------------------------------------------
Visto. Concordo. Á reunião de Câmara para ratificação, face à 
urgência da decisão. ----------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara de 25 de outubro 
último. ------------------------------------------------------------ 
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1.3. RECONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DA ACCISAT PARA CRIAÇÃO DO CENTRO DE 
EXPOSIÇÕES – EXPOFLAVIA – AUTO DE MEDIÇÃO Nº 02/DOP/2012 ----------- 
Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 
Medição nº 02/DOP/2011, da empreitada em epígrafe, cujo 
adjudicatário é a empresa, Sincof, Sociedade Industrial de 
Construções Flaviense, Lda., no valor de 31.391,79 €, IVA não 
incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos 
os efeitos legais: ------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DR 
MARCELO CAETANO DE 2012.11.07 -------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL DR. PAULO FRANCISCO TEIXEIRA 
ALVES DE 2012.11.07------------------------------------------------- 
À reunião de câmara. ----------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de 
31.391,79 €(trinta e um mil trezentos e noventa e um euros e setenta 
e nove cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ---------- 
 
 
1.4. FUNDAÇÃO NADIR AFONSO – AUTO DE MEDIÇÃO Nº 15/DOP/2012 -------- 
Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 
Medição nº 15/DOP/2011, da empreitada em epígrafe, cujo 
adjudicatário é a empresa, Construções Europa Ar-Lindo, S.A, no 
valor de 77.044,02 €, IVA não incluído, que se dá aqui por 
integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais: ----------- 
DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DR 
MARCELO CAETANO DE 2012.11.07 -------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL DR. PAULO FRANCISCO TEIXEIRA 
ALVES DE 2012.11.07------------------------------------------------- 
À reunião de câmara. ----------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de 
77.044,02 €(setenta e sete mil quarenta e quatro euros e dois 
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------- 
 
 
1.5. REABILITAÇÃO/REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DO MAGISTÉRIO PARA A 
CRIAÇÃO DE UM CENTRO DE INCUBAÇÃO DE INDÚSTRIAS CRIATIVAS – AUTO DE 
MEDIÇÃO Nº05/DOP/2012 ---------------------------------------------- 
Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 
Medição nº 05/DOP/2011, da empreitada em epígrafe, cujo 
adjudicatário é a empresa, Costa & Carreira, Lda., no valor de 1 
369,21 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 
reproduzido, para todos os efeitos legais: ------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DR 
MARCELO CAETANO DE 2012.11.07 -------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
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DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL DR. PAULO FRANCISCO TEIXEIRA 
ALVES DE 2012.11.07------------------------------------------------- 
À reunião de câmara. ----------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de 1 369,21 
€(mil trezentos e sessenta e nove euros e vinte e um cêntimos), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ---------------------------- 
 
 
1.6. REABILITAÇÃO/REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DO MAGISTÉRIO PARA A 
CRIAÇÃO DE UM CENTRO DE INCUBAÇÃO DE INDÚSTRIAS CRIATIVAS – AUTO DE 
MEDIÇÃO Nº06/DOP/2012 ---------------------------------------------- 
Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 
Medição nº 06/DOP/2011, da empreitada em epígrafe, cujo 
adjudicatário é a empresa, Costa & Carreira, Lda., no valor de 
46.979,78 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 
reproduzido, para todos os efeitos legais: ------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DR 
MARCELO CAETANO DE 2012.11.07 -------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL DR. PAULO FRANCISCO TEIXEIRA 
ALVES DE 2012.11.07------------------------------------------------- 
À reunião de câmara. ----------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de 
46.979,78 €(quarenta e seis mil novecentos e setenta e nove euros e 
setenta e oito cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. -- 
 
 
1.7. ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE MONITORIZAÇÃO DE IMPACTOS DA 
VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO NO TURISMO E NAS COMUNIDADES EDUCATIVAS DA 
REGIÃO – APROVAÇÃO 1º FASE – INF. Nº. 238/DOP/12 ------------------- 
Foi presente a informação nº 238/DOP/2012, identificada em epígrafe, 
cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.— 
1. INTRODUÇÃO----------------------------------------------------- 
O Município de Chaves tem aprovado no âmbito do “Eixo Prioritário 
IV-Qualificação do Sistema Urbano”, do ON.2 – O Novo Norte, o 
Programa de Ação “CHAVES MONUMENTAL – Valores Culturais e 
Patrimoniais ”, com o código “PA N-01-04-02-41-06-02”.-------------- 
No âmbito da execução do referido Programa de Ação, entre as 
operações que o consubstanciam, encontra-se a operação “NORTE-04--
0140-FEDER-000014 “Divulgação e Promoção do Património Arquitetónico 
e Arqueológico”.---------------------------------------------------- 
A operação referida no parágrafo anterior tem como objetivo, 
materializar diversas ações de entre as quais, faz parte integrante 
a “Elaboração de Estudos de Monitorização de Impactos da Valorização 
do Património no Turismo e nas Comunidades Educativas da Região”. 
Neste contexto, foi oportunamente adjudicado à Universidade de Trás-
os-Montes e Alto Douro através do contrato celebrado em 27 de março 
de 2012, pela FLAVIFOMENTO (parceiro do Município de Chaves nesta 
operação), a realização dos estudos mencionados.-------------------- 
Em 20 de julho de 2012, veio a empresa adjudicatária entregar o 
relatório conjunto da primeira e segunda fase, tendo em vista, a sua 
aprovação. --------------------------------------------------------- 
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Analisado o estudo, foi produzida a informação nº 204/2012, de 5 
setembro, a qual, entre outros considerandos, propunha algumas 
alterações formais aos inquéritos apresentados, tendo em vista a 
prossecução dos objetivos inerentes ao projeto.--------------------- 
Veio a empresa adjudicatária, através do ofício nº 179/2012, datado 
de 1 de outubro, que se anexa à presente informação, entregar na 
sede da FLAVIFOMENTO, a reformulação relativa à 1ª fase do estudo, a 
qual, consubstancia as alterações sugeridas pelos técnicos, que 
subscreveram a informação referida no parágrafo anterior.----------- 
2. PROPOSTA / DECISÃO:-------------------------------------------- 
Assim em coerência com as razões de fato acima enunciadas, e, 
existindo a necessidade de se cumprir a calendarização aprovada para 
a operação, pela Comissão Executiva do ON2, cujo término é o dia 31 
de dezembro de 2012, sou a propor, que seja superiormente tomada a 
decisão, de aprovar a 1ª fase do estudo relativo à “Elaboração de 
Estudos de Monitorização de Impactos da Valorização do Património no 
Turismo e nas Comunidades Educativas da Região”.-------------------- 
À consideração Superior.-------------------------------------------- 
Chaves, 9 outubro de 2012------------------------------------------- 
(Maria Amelia Melo, Engª)------------------------------------------- 
Anexo: Oficio enviado pela Flavifomento.---------------------------- 
Parecer Final do Técnico Dr. Eduardo Pinto-------------------------- 
Ofício enviado pela UTAD- Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro--------------------------------------------------------------- 
Informação nº 240/2012---------------------------------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS ENGª. AMÉLIA 
RODRIGUES, DE 2012.10.22 ------------------------------------------- 
Concordo com a informação. Á consideração superior. ---------------- 
DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, Dr. 
MARCELO DELGADO, DE 2012.11.07.------------------------------------- 
Visto. Concordo com a presente informação. O estudo em causa deverá 
ser sancionado mediante intervenção do órgão executivo municipal, 
sugerindo-se o agendamento deste assunto para uma próxima reunião 
ordinária do aludido órgão. À consideração superior. --------------- 
DESPACHO DO SENHOR VEREADOR ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DATADO DE 
2012.10.22 --------------------------------------------------------- 
Concordo. 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. --------------------------------------- 
 
 
1.8. REABILITAÇÃO/REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DO MAGISTÉRIO PARA A 
CRIAÇÃO DE UM CENTRO DE INCUBAÇÃO DE INDÚSTRIAS CRIATIVAS - 
APROVAÇÃO DO SUBEMPREITEIRO INF. 275/DOP/12 ------------------------ 
Foi presente a informação nº 275/2012, identificada em epígrafe, 
cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.— 
1. INTRODUÇÃO----------------------------------------------------- 
1. A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no 
Diário da Republica, 2.ª Série, n.º 198/2011, concurso público tendo 
como objeto a adjudicação da empreitada “REABILITAÇÃO / REMODELAÇÃO 
DO EDIFICIO DO MAGISTÉRIO PARA CRIAÇÃO DE UM CENTRO DE INCUBAÇÃO DE 
INDUSTRIAS CRIATIVAS”.---------------------------------------------- 
2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 
ordinária, do dia 06 de fevereiro de 2012, o Município de Chaves 
adjudicou à empresa “COSTA & CARREIRA, Construção civil e obras 
públicas, Lda.”, a execução da referida empreitada.----------------- 
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3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 
do competente contrato administrativo de obras públicas, em 19 de 
abril de 2012.------------------------------------------------------ 
4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 
firma adjudicatária, encontra-se fixado em 760.000,00 € (Setecentos 
e sessenta mil euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em 
vigor, importando destacar as seguintes condições: ----------------- 
• Prazo de execução da obra: 180 dias. ---------------------------- 
5. O auto de consignação é de 21 de maio de 2012. ------------------ 
6. A aprovação do plano de Segurança e Saúde para a fase de execução 
da obra foi comunicada à entidade executante a 13 de junho de 2012.- 
2. PARECER---------------------------------------------------------- 
A entidade executante vem, apresentar os contratos de subempreitada, 
das seguintes empresas: -------------------------------------------- 
- SUPORTEBASE – Prestação de serviços------------------------------ 
-  CLIMACRUZ - AVAC ------------------------------------------------ 
- APMANOS – Aplicação de paredes divisórias e forras--------------- 
com vista à aprovação, do dono de obra, para as suas admissões na 
qualidade de subempreiteiros.--------------------------------------- 
Da análise dos elementos apresentados, bem como dos respetivos 
alvarás, conclui-se que estes reúnem as condições preceituadas na 
cláusula 48º do caderno de Encargos, nos artigos 383º e seguintes do 
CCP, nos artigos 4.º, 5.º e 6.º do D.L. 12/04 de 9 de janeiro e da 
portaria 19/2004 de 10 de janeiro com salvaguarda inclusive do 
somatório dos valores subcontratados até à data não ultrapassar 75% 
do valor global da obra.-------------------------------------------- 
3. CONCLUSÃO FINAL-------------------------------------------------- 
Face ao exposto, ao abrigo dos referidos preceitos legais, não se vê 
qualquer inconveniente na aceitação dos subempreiteiros propostos 
pela entidade executante.------------------------------------------- 
À consideração Superior.-------------------------------------------- 
Chaves, 5 de novembro de 2012--------------------------------------- 
A Técnica----------------------------------------------------------- 
(Maria Madalena Sousa Durão Branco, Eng.ª) ------------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS ENGª. AMÉLIA 
RODRIGUES, DE 2012.11.07.------------------------------------------- 
Concordo com a presente informação, dado que reúne as condições 
legais e regulamentares sobre a matéria. Á consideração superior. -- 
DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DR 
MARCELO CAETANO DE 2012.11.07 -------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL DR. PAULO FRANCISCO TEIXEIRA 
ALVES DE 2012.11.07------------------------------------------------- 
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 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE 
 
 
2.1. SANEAMENTO BÁSICO DE BOBADELA – REEMBOLSO DE QUANTIAS RETIDAS E 
CANCELAMENTO DE GARANTIAS BANCÁRIAS -------------------------------- 
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Foi presente a informação nº 256/DOP/2012, identificada em epígrafe, 
cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.— 
3. INTRODUÇÃO------------------------------------------------------ 
1. A Câmara Municipal de Chaves abriu concurso público tendo como 
objeto a adjudicação da empreitada “Saneamento Básico de Bobadela”.- 
2. De harmonia com a deliberação camarária, do dia 18 de abril de 
2005, o Município de Chaves adjudicou à empresa “Aníbal ribeiro 
Alves & Filhos, Lda.” a execução da referida empreitada.------------ 
3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 
do competente contrato administrativo de obras públicas aos 06 dias 
do mês de junho de 2005. ------------------------------------------- 
4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 
firma adjudicatária, encontra-se fixado em 130.783,52€ (Cento e 
trinta mil setecentos e oitenta e três euros e cinquenta e dois 
cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 
importando destacar as seguintes condições:------------------------- 
• Tipo de Empreitada: Série de Preços; ------------------------
Prazo de execução da obra: 180 dias, a contar da consignação dos 
trabalhos. --------------------------------------------------------- 
4. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DA EMPREITADA--------------------------- 
1. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 
celebrado a 09 de junho de 2005;------------------------------------ 
2. Foi ainda celebrado um adicional ao contrato no dia 18 de maio 
de 2006, no valor de 30.942,00 Euros (Trinta mil  novecentos e 
quarenta e dois euros) acrescido do valor de IVA à taxa legal em 
vigor. ------------------------------------------------------------- 
3. Tendo esta Divisão elaborado o Auto de Receção Definitiva da 
empreitada no dia 22 de outubro de 2012, por esta se encontrar em 
condições de ser recebida definitivamente, não se vê qualquer 
inconveniente na restituição dos depósitos garantia, no valor de 
8.341,48 € (Oito mil trezentos e quarenta e um euros e quarenta e 
oito cêntimos) e o cancelamentos das garantias bancárias à firma, 
“Aníbal Ribeiro Alves & Filhos, Lda.”. ----------------------------- 
5. CONCLUSÃO FINAL/PROPOSTA---------------------------------------- 
Face ao exposto, e de acordo com o estipulado no nº1, artigo 229º do 
Decreto Lei nº 59/99 de 2 de Março, feita a Recepção Definitiva 
serão restituídas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia e 
a extinção das garantias bancárias, assim tomo a liberdade de 
sugerir que seja adoptada a seguinte estratégia: ------------------- 
1. Agendamento da presente proposta para a próxima reunião 
ordinária do Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente 
aprovação. --------------------------------------------------------- 
2. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 
órgão executivo: --------------------------------------------------- 
2.1) Remeter cópia do presente informação à Divisão de Gestão, 
Financeira, com a finalidade de reembolsar a referida empresa o 
montante de 8.341,48 € (Oito mil trezentos e quarenta e um euros e 
quarenta e oito cêntimos), respeitante aos valores retidos nos 
seguintes autos: --------------------------------------------------- 
 

Auto de Medição Nº Valor retido em euros 

Auto de Medição Nº 1 720,25 
Auto de Medição Nº 2 1.446,56 
Auto de Medição Nº 3 2.119,29 

Auto de Medição Nº 4 1.778,40 
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2.2) Oficiar ao Banco Comercial Português, S.A., no sentido de 
libertar as garantias bancárias nº 125-02-0781806, no valor de 
6.539,18 €, e nº 125-02-0989673 no valor de 1.547,10 €.-------------
À consideração Superior---------------------------------------------
Divisão de Obras Públicas, 25 de outubro de 2012.-------------------
O Técnico Responsável ---------------------------------------------
(Vitor Joaquim Fernandes Pereira, Eng.º)---------------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS ENGª. AMÉLIA 
RODRIGUES, DE 2012.11.07.------------------------------------------- 
Concordo com a presente informação, satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares sobre a matéria. Á consideração superior.------------ 
DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DR 
MARCELO CAETANO DE 2012.11.07 -------------------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL DR. PAULO FRANCISCO TEIXEIRA 
ALVES DE 2012.11.07------------------------------------------------- 
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. --------------------------------------- 
 
 

VII 
EXPROPRIAÇÕES 

 
 

1.1. MODIFICAÇÃO DE PRÉDIOS RÚSTICOS NA SEQUÊNCIA DA CONSTRUÇÃO DO 
ESTRADÃO DE ACESSO À BARRAGEM DAS NOGUEIRINHAS -  ESTRADA MUNICIPAL 
520 - ESTRADA DAS NOGUEIRINHA -. PROPOSTA N.º 100/GAPV/2012. ------- 
Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------  
I – JUSTIFICAÇÃO --------------------------------------------------- 
1. O Município de Chaves e a Junta de Freguesia de Santo António de 
Monforte, nos anos de 2001/2002, procederam à construção de um 
arruamento municipal, que liga a Estrada Municipal 520 à Estrada das 
Nogueirinhas, tendo as parcelas de terreno indispensáveis à 
concretização de tal projeto sido cedidas ao Município de Chaves, a 
título gratuito, pelos proprietários das mesmas, encontrando-se o 
supra citado arruamento devidamente concluído. --------------------- 
2. Através de requerimentos datados dos pretéritos dias 02-03-2012 
e 07-09-2012, vieram as proprietárias de dois prédios rústicos, 
Maria de Jesus R. P. Fonseca e Maria N. Alves, sobre os quais tal 
arruamento público foi projectado, solicitar ao Município de Chaves 
a realização de levantamentos topográficos e a emissão de certidões, 
em vista às respetivas regularizações registrais dos aludidos 
prédios, - atualização de áreas na matriz e no Registo Predial -. -- 
3. Mais recentemente, e no intuito de esclarecer os proprietários 
das diligências procedimentais a realizar, tendo em vista a 
competente atualização das áreas dos prédios nos quais o arruamento 

Auto de Medição Nº 5 1.547,10 

Auto de Medição Nº 6 459,68 

Auto de Revisão Preços 270,20 
TOTAL 8.341,48 



                                                                F. 61 

                                                                  _____________________ 

 

foi projectado, realizou-se uma reunião de trabalho com as 
proprietárias e os técnicos dos serviços municipais responsáveis, 
tendo sido abordados os encargos decorrentes da atualização das 
áreas dos prédios em causa, após a desanexação das áreas cedidas, 
gratuitamente, ao domínio público municipal. ----------------------- 
4. Neste contexto, as referidas proprietárias manifestaram alguma 
insatisfação com a assunção de tais encargos, após terem colaborado 
gratuitamente com a administração em vista à satisfação de fins de 
interesse público, mediante a cedência gratuita das parcelas em 
causa. ------------------------------------------------------------- 
5. Atendendo a que as referidas proprietárias estiveram sempre 
disponíveis para cooperar com o Município de Chaves e a Junta de 
Freguesia de Santo António de Monforte, no que concerne à construção 
do referido arruamento, não levantando qualquer obstáculo ou 
impedimento à realização da referida obra, ao invés, cedendo 
gratuitamente as parcelas de terreno indispensáveis à concretização 
de tal projeto, sendo certo que à data da cedência gratuita - anos 
2001/2002 -, não existiam encargos com a atualização das áreas dos 
prédios, tendo tal gratuitidade terminado com a alteração à Tabela 
dos Emolumentos do Registo e Notariado que entrou em vigor no 
passado dia 01 de outubro de 2010. --------------------------------- 
6. Assim, pelos motivos expostos julga-se que é de toda a justiça 
proceder a uma comparticipação nos encargos que os proprietários 
irão ter de suportar com a regularização das áreas dos referidos 
prédios. ----------------------------------------------------------- 
II – PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ----------------------------------- 
Em coerência com as razões anteriormente enunciadas, tomo a 
liberdade de sugerir ao executivo camarário a aprovação da seguinte 
proposta: ---------------------------------------------------------- 
a) Autorizar o pagamento a título indemnizatório de €100,00 (cem 
euros), nos encargos com a regularização/atualização do prédio 
rústico inscrito na matriz predial da freguesia de Águas Frias com o 
Artigo 9760º, pertença de Maria Jesus Rodrigues Paula Fonseca, e que 
resulta da cedência de aproximadamente 630,00m2, a título gratuito, 
ao Município de Chaves, a qual veio a ser integrada no domínio 
público, com a construção do arruamento municipal que liga a Estrada 
Municipal 520 à Estrada das Nogueirinhas; ------------------------- 
b) Autorizar o pagamento a título indemnizatório de €100,00 (cem 
euros), nos encargos com a regularização/atualização do prédio 
rústico inscrito na matriz predial da freguesia de Águas Frias sob o 
Artigo 9681º, pertença de Maria Norma Alves, e que resulta da 
cedência de aproximadamente 455,00m2, a título gratuito ao Municipio 
de Chaves, a qual foi, igualmente, integrada no domínio público, com 
a construção do arruamento supra identificado; -------------------- 
c) Que este encargo tenha cobertura na classificação económica 
06.02.03.05.01, dos documentos previsionais em vigor no Município de 
Chaves; ------------------------------------------------------------ 
d) Por último, caso a presente proposta venha a merecer a aprovação 
por parte do Executivo Camarário, dever-se-á dar conhecimento do 
teor integral da mesma e da decisão administrativa praticada sobre a 
matéria, às proprietárias dos prédios em causa, Maria Jesus 
Rodrigues Paula Fonseca e Maria Norma Alves, mediante a expedição 
das competentes notificações ao abrigo dos Artigos 68º e seguintes 
do Código do Procedimento Administrativo. ------------------------- 
Chaves, 06 de novembro de 2012. ----------------------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal, --------------------------------- 
(Dr. João Batista) ------------------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
a referida proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. 
Notifique-se. ------------------------------------------------------  
 

 
VIII 

DIVISÃO DE AGUAS E RESIDUOS 
 

IX 
DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 
X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 
 
 
1. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE “OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
CONSERVAÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE 
ÁGUAS RESIDUAIS” – AMBIÁGUA – GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁGUAS, S.A.- 
SUBSTITUIÇÃO DE CAUÇÃO – DEPÓSITO DE GARANTIA POR GARANTIA BANCÁRIA. 
INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 38/GNE/2012 --------------------------------- 
Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------  

i. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 

• No passado dia 29 de junho de 2012, foi outorgado entre o 
Município de Chaves e a firma Ambiágua – Gestão de Equipamentos de 
Águas, S.A., o Contrato de Prestação de Serviços de “Operação, 
Manutenção e Conservação de Estações Elevatórias e Estações de 
Tratamento de Águas Residuais”. ------------------------------------ 
• De acordo com o disposto no nº2 do artigo 90º do Código dos 
Contratos Públicos, a empresa adjudicatária apresentou uma caução – 
depósito de garantia - no valor de € 14 995,80 (catorze mil, 
novecentos e noventa e cinco euros e oitenta cêntimos), efetuada por 
transferência bancária através da agência de V.N. Famalicão do Banco 
Santander Totta, no dia 30/05/2012, valor esse correspondente a 5% 
do preço contratual do contrato e destinado a garantir o exato e 
pontual cumprimento de todas as obrigações decorrentes do contrato;  
• No passado dia 17/10/2012, deu entrada nos serviços 
administrativos da autarquia com o nº registo 11531/12, um 
requerimento da firma adjudicatária Ambiágua – Gestão de 
Equipamentos de Águas, S.A.a solicitar a substituição do depósito de 
garantia, no valor de € 14 995,80 (catorze mil, novecentos e noventa 
e cinco euros e oitenta cêntimos), por Garantia bancária nº 
2502.005613.393, emitida pela Caixa Geral de Depósitos, S.A., no 
mesmo valor. ------------------------------------------------------- 
2. ENQUADRAMENTO LEGAL: -------------------------------------------- 
Nos termos do disposto nos nºs 1 e 2, do artigo 294º, do Código dos 
Contratos Públicos sob a epígrafe “substituição da caução”, a 
requerimento do co-contratante, o contraente público pode autorizar 
a substituição da caução que tenha sido prestada desde que fiquem 
salvaguardados os pagamentos já efetuados, sendo aplicável, com as 
necessárias adaptações, o disposto no artigo 90º do CCP, não podendo 
resultar desse facto a diminuição das garantias do contratante 
público, enquadrando-se o caso em apreciação no disposto no referido 
artigo 294º. ------------------------------------------------------- 
Assim, atendendo às razões anteriormente expostas, submete-se à 
consideração superior a presente proposta que visa o seguinte: ----- 
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3. PROPOSTA / DECISÃO: --------------------------------------------- 
a) Agendamento da presente proposta à próxima reunião do executivo 
camarário, em vista ao deferimento do pedido em causa; ------------- 
b) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação, dever-se-á 
notificar a firma Ambiágua – Gestão de Equipamentos de Águas, S.A., 
nos termos gerais do artigo 68º do Código do Procedimento 
Administrativo. ---------------------------------------------------- 
À consideração do Director de Departamento de Coordenação Geral, Dr. 
Marcelo Delgado. --------------------------------------------------- 
Chaves: 06 de novembro de 2012 ------------------------------------- 
A Assistente Técnica,(Rute Dias) ----------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, SR. DR. 
MARCELO DELGADO, DATADO DE 07.11.2012. ---------------------------- 
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 DATADO DO 
DIA 07.11.2012 ----------------------------------------------------- 
À reunião de Câmara. ----------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
a referida proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. 
Notifique-se. ------------------------------------------------------  
 
 

XI 
EMPRESAS MUNICIPAIS 

 
 

XII 
ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 
 
1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 
 
 
2.1. VENDA DE PRÉDIO URBANO, SITO EM  VALE DE SALGUEIRO DE CIMA E 
CAMPO QUEIMADO, FREGUESIA DE OUTEIRO SECO, CONCELHO DE CHAVES, 
DESTINADO À INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE DE ARMAZENAGEM DE FRUTAS. 
PROPOSTA Nº99/GAPV/2012 -------------------------------------------- 
Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: --------------- 
I – ENQUADRAMENTO E JUSTIFICAÇÃO ------------------------------- 
1. Através de carta com registo de entrada nos serviços 
administrativos deste Município com n.º 813, de 2012.01.19, a 
sociedade Isabel Grilo Unipessoal, Lda., com sede social na Rua do 
Rajado, nº4, em Chaves, com o número único de matrícula e fiscal 508 
782 023, que gira com o nome comercial de “Frutas Bela”, veio 
manifestar, a este Município, interesse na aquisição de um terreno 
para construção, nas proximidades do Parque de Atividades de Chaves, 
localizado na freguesia de Outeiro Seco, com a área de 18 000m2 a 20 
000m2, em vista à construção de um armazém para colocação de câmaras 
frigoríficas, para armazenamento de frutas. ------------------------ 
2. Das diligências realizadas junto da requerente foi possível 
apurar que a mesma pretende realizar um investimento na construção 
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de um novo armazém, dotado de câmaras frigoríficas, linha de 
calibragem, escritório, gabinetes e instalações sanitárias, criando 
dez postos de trabalho, a recrutar na região, permitindo-lhe dar 
resposta ao aumento do volume de negócios, destinados ao mercado 
nacional e em particular ao espanhol, uma vez que as instalações 
atuais da empresa são insuficientes. ------------------------------- 
3. Nos termos do disposto na alínea n), do n.º 1, do artigo 13º, 
sob a epígrafe “Atribuições dos Municípios”, da Lei n.º 159/99, de 
14 de setembro, que estabelece o quadro de transferências de 
atribuições para as autarquias locais, os municípios dispõem, entre 
outras, de atribuições na área da promoção do desenvolvimento. ----- 
4. As atribuições acima mencionadas concretizam-se, entre outras, 
na competência dos órgãos municipais positivadas na alínea c) e na 
alínea o), do n.º 1, do artigo 28º, do retrocitado diploma legal, 
isto é, em “Colaborar no apoio a iniciativas locais de emprego” e em 
“Participar em programas de incentivo à fixação de empresas”. ------
Considerando que o projeto de investimento proposto, visa dar 
resposta às necessidades decorrentes do aumento do volume de 
negócios, viabilizando a abertura de novas oportunidades de criação 
de emprego numa região economicamente desfavorecida e fomentando o 
aumento das exportações para o mercado espanhol; ------------------- 
• Considerando que o pedido apresentado aponta para a geração de 
impacto positivo no setor frutícola da região, designadamente junto 
dos produtores locais, fornecedores da referida empresa, mediante a 
necessidade do aumento da produção e do volume de vendas; ---------- 
• Considerando que o projeto proposto se reveste de interesse 
público, particularmente na criação de novos empregos, justificando 
o apoio da autarquia, mediante a concessão de apoio à empresa em 
causa; ------------------------------------------------------------- 
• Considerando que o Município de Chaves, na presente data, possui 
um prédio urbano, com a área de aproximada de 15 919,12m2, destacado 
da “parcela sobrante” do loteamento do Parque de Atividades de 
Chaves, na freguesia de Outeiro Seco, prédio, esse, que poderá 
reunir os requisitos solicitados para a instalação da supra 
identificada unidade de armazenagem, sendo certo que o mesmo se 
situa na área de “Ampliação do Parque de Atividades de Chaves”, 
delimitada pela Unidade Operativa 6, sendo-lhe, nessa justa medida, 
aplicáveis as regras urbanísticas do anexo 5 do PDM, as quais se 
traduzem nos seguintes parâmetros urbanísticos: índice máximo de 
construção – 0,80m2/m2; área de implantação máxima – 65%; área de 
impermeabilização máxima – 70%; número máximo de pisos acima da cota 
de soleira – 3; cércea máxima das edificações – 12m, traduzindo-se, 
numa área bruta máxima de construção de 12.735,30m2, numa área de 
implantação máxima de 10.347,43m2 e numa área de impermeabilização 
máxima de 11.143,38m2; --------------------------------------------- 
• Considerando que o aludido prédio – terreno para construção – 
pese embora não integre o Loteamento do Parque de Atividades de 
Chaves e, por essa razão, não esteja obrigatoriamente sujeito nem ao 
Regulamento do Parque de Atividades, nem ao Regulamento de Alienação 
e de Locação dos Lotes do Parque de Atividades, dado o seu 
enquadramento nos instrumentos de gestão territorial em vigor  – 
Unidade Operativa 6 do PDM – Área de Ampliação do Parque de 
Atividades de Chaves -, deverão, por analogia, ser-lhe aplicáveis as 
regras constantes do Regulamento de Alienação, na parte 
considerável, designadamente o preço de venda – Artigo  15º – e o 
procedimento escolhido para o efeito  –  Artigo 10º -, bem como as 
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normas previstas no Regulamento do Parque de Atividades, no que 
concerne, particularmente, às normas disciplinadoras dos prazos 
tendo em vista a concretização da operação urbanística de edificação 
– Artigo  5º nºs 9, 11 e 12 -, bem como a disciplina prevista para o 
incumprimento e reversão – Artigos 35º e 36 º -; ------------------- 
• 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 com vista à 
prossecução de obras ou eventos de interesse municipal, bem como à 
informação e defesa dos direitos dos cidadãos; --------------------- 
• Considerando, igualmente, que, nos termos do disposto na alínea. 
b), do nº 4, do artigo. 64º, da referida Lei nº 169/99, compete à 
Câmara Municipal apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no 
apoio a atividades de interesse municipal, de natureza social, 
cultural, recreativa ou outra; ------------------------------------- 
II – 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 reconhecido o interesse público municipal do 
pedido/projeto apresentado, atendendo, particularmente, à criação de 
novo emprego, e, nessa justa medida, seja concedido o apoio 
municipal à iniciativa proposta, mediante a venda, diretamente, à 
empresa Isabel Grilo Unipessoal, Lda., NIPC 508 782 023, do prédio 
urbano sito em Vale de Salgueiro de Cima-Campo Queimado, freguesia 
de Outeiro Seco, concelho de Chaves, composto por terreno para 
construção, descrito na Conservatória do Registo predial de Chaves 
sob o nº 4254º e inscrito na respetiva matriz sob o Artigo 3192, em 
vista à construção de uma unidade de conservação e armazenagem de 
frutas; ------------------------------------------------------------ 
b) Que o preço da venda, seja de €79 595,60 (setenta e nove mil, 
quinhentos e noventa e cinco euros e sessenta cêntimos), nos termos 
da justificação constante do considerando supra; ------------------- 
c)  Simultaneamente, que seja aprovada a minuta do contrato 
promessa de compra e venda, bem como a minuta da respetiva 
escritura, destacando-se do seu clausulado os seguintes elementos 
essenciais, a saber: ----------------------------------------------- 
•••• Preço e condições de venda: ------------------------------------  
���� Preço: €79.595,60, correspondendo a €5,00/m2, ------------------ 
���� Pagamento: 50% a liquidar com a assinatura do contrato promessa 
de compra e venda e o restante 50% com a outorga da escritura; ----- 
���� Prazo: --------------------------------------------------------- 
���� Formalização do contrato promessa: 30 dias após a notificação de 
adjudicação; ------------------------------------------------------- 
���� Outorga da Escritura: 90 dias após a assinatura do contrato 
promessa de compra e venda; ---------------------------------------- 
•••• Obrigações associadas à operação urbanística: ------------------ 
���� Requerer a autorização de construção no prazo máximo de seis 
meses após a celebração da escritura; ------------------------------ 
���� Cumprir os prazos previstos na autorização de construção emitida 
pela Câmara Municipal, tendo inicio a construção no prazo máximo de 
seis meses após a emissão do alvará de autorização de construção; -- 
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���� Conclusão das obras de edificação no prazo máximo de 24 meses 
após o seu inicio; ------------------------------------------------- 
���� Após a conclusão do edifício e obtidas as necessárias 
autorizações, deverá iniciar a atividade no prazo máximo de 90 dias. 
Incumprimento e reversão ------------------------------------------- 
���� O não cumprimento dos prazos supra indicados; ------------------ 
���� Cessação da laboração ou atividade sem motivo justificado por 
prazo superior a um ano, determinam a reversão do prédio, ficando as 
benfeitorias realizadas a fazer parte integrante do mesmo sem 
direito a qualquer indemnização. ---------------------------------- 
d) Caso seja autorizada a alienação do imóvel supra identificado, 
nos termos e nas condições acima exaradas, bem como dos documentos 
em anexo à presente proposta, que fique desde já o Presidente da 
Câmara ou o seu substituto legal legitimado a outorgar, em nome do 
Município, o contrato-promessa e respetiva escritura, título este 
que deverá ser lavrado pelo notário privativo municipal; ----------- 
e) Tendo por referência o valor para a alienação do imóvel, a 
presente decisão administrativa não carece de ser sancionada pelo 
órgão deliberativo do município, à luz do disposto na alínea i), do 
nº2, do artigo 53º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro e ulteriores 
alterações.21-------------------------------------------------------- 
f) Por fim, caso a presente proposta venha a merecer acolhimento 
por parte do executivo camarário, dever-se-á proceder à notificação 
da interessada, ao abrigo dos Artigos 68º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo. --------------------------------------- 
Chaves, 07 de novembro de 2012. ------------------------------------ 
O Presidente da Câmara Municipal, ---------------------------------- 
(Dr. João Batista) ------------------------------------------------- 
Em anexo: Processo administrativo respetivo; minuta do contrato-
promessa de compra e venda e minuta da correspondente escritura.----
-------------------------------------------------------------------- 
Contrato Promessa de Compra e Venda -------------------------------- 
Entre: ------------------------------------------------------------- 
Município de Chaves, pessoa colectiva número 501 205 551, com sede 
no Largo de Camões da cidade de Chaves, representado neste ato pelo 
Presidente da Câmara, João Gonçalves Martins Batista, e com poderes 
para o acto, 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 
deliberação camarária de ______________ de 2012, e adiante designado 
PRIMEIRO OUTORGANTE. ----------------------------------------------- 
E ------------------------------------------------------------------ 
Isabel Grilo, Unipessoal, Lda, com sede na Rua do Rajado n.º 4, 
freguesia da Madalena, concelho de Chaves, com o número único de 
Identificação de Pessoa Colectiva e de matrícula na Conservatória do 

                                                           

21 Registe-se que compete à Assembleia Municipal, sob proposta da 
Câmara, ao abrigo das competências que lhe são confiadas pela alínea 
i), do nº2, do Artigo 53º, da Lei nº169/99, de 18 de Setembro, 
republicada pela Lei nº5-A/2002, de 11 de Janeiro, autorizar a 
Câmara Municipal a adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor 
superior a 1000 vezes o índice 100 das carreiras do regime geral do 
sistema remuneratório da função pública, fixado em para o corrente 
ano em € 343 280,00, conforme conta da página oficial da Direção 
Geral da Administração e Emprego Público – DGAEP. ------------------ 
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Registo Comercial 508782023, com o capital social de dez mil euros, 
representada por ______________, estado civil, natural de _______, 
residente ____________________, concelho de ___________, que outorga 
na qualidade de ________________ da referida sociedade, qualidade e 
poderes constantes da Certidão Permanente no sítio da internet 
www.portaldaempresa.pt, válida até ___-___-____, adiante designado 
SEGUNDO OUTORGANTE. ------------------------------------------------ 
É celebrado e reduzido a escrito o presente contrato promessa de 
compra e venda, que se rege segundo as seguintes cláusulas: -------- 
1ª ----------------------------------------------------------------- 
1. O primeiro outorgante é proprietário e legítimo possuidor do 
prédio urbano composto por terreno destinado a construção, com a 
área de 15.919,12m2 (quinze mil, novecentos e dezanove virgula doze 
metros quadrados), sito em Vale de Salgueiro e Campo de Queimado, 
freguesia de Outeiro Seco, concelho de Chaves, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Chaves sob o n.º 4254/20120427, 
e inscrito na respetiva matriz predial com o artigo 3192º, com o 
valor patrimonial de € 136.790,00 (Cento e trinta e seis mil, 
setecentos e noventa euros). --------------------------------------- 
2ª ----------------------------------------------------------------- 
Que pelo presente contrato, na referida qualidade, o primeiro 
outorgante e promitente vendedor, promete vender ao representado do 
segundo outorgante e promitente comprador, e este promete comprar-
lhe, o prédio urbano identificado na cláusula antecedente, pelo 
preço de €79.595,60 (Setenta e nove mil, quinhentos e noventa e 
cinco euros e sessenta cêntimos), nos termos aprovados por 
deliberação do executivo camarário de ___/___/____. ---------------- 
3ª ----------------------------------------------------------------- 
A título de sinal e princípio de pagamento, o promitente comprador 
entrega um cheque, do Banco _________, no montante de €39.797,80 
(trinta e nove mil, setecentos e noventa e sete euros e oitenta 
cêntimos), e a restante parte do preço, ou seja, a quantia de 
€39.797,80 (trinta e nove mil setecentos e noventa e sete euros e 
oitenta cêntimos), será liquidada pelo segundo outorgante, no dia da 
outorga da escritura de compra e venda, a realizar no prazo de 90 
dias a contar da presente data, perfazendo desta forma o total do 
preço acordado para a venda, no montante referido de €79.595,60 
(Setenta e nove mil, quinhentos e noventa e cinco euros e sessenta 
cêntimos). --------------------------------------------------------- 
4ª ----------------------------------------------------------------- 
O contrato prometido, ou seja, a escritura pública de compra e 
venda, será realizada até ao próximo mês de Março, nos serviços 
respectivos do primeiro outorgante – Gabinete de Notariado e 
Expropriações -, e será marcada pelo primeiro outorgante que avisará 
o segundo com oito dias de antecedência sobre a sua marcação. ------ 
5ª ----------------------------------------------------------------- 
Ficam por conta do promitente comprador as despesas ocasionadas com 
a outorga da escritura de compra e venda desta aquisição. ---------- 
6ª ----------------------------------------------------------------- 
Por ser esta a vontade dos outorgantes se redigiu, em duplicado, o 
presente contrato, que vai ser assinado, ficando um exemplar na 
posse dos promitentes vendedores e outro na posse do promitente 
comprador. --------------------------------------------------------- 
Chaves, ___ de novembro de 2012. ----------------------------------- 
PRIMEIRO OUTORGANTE: ----------------------------------------------- 
SEGUNDO OUTORGANTE: ------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
a referida proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. 
Notifique-se. ------------------------------------------------------  
 
 
2.2.PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO. REQUERENTE: JOSÉ JOAQUIM ALVES MELÃO. 
INFORMAÇÃO Nº 17/DGF/12 -------------------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: --------------- 
No seguimento da exposição apresentada pela companhia de Seguros 
AXA, na qual responsabiliza o Município, pelos danos causados na 
habitação do Sr. José Joaquim Alves Melão, provocados pelo 
entupimento de uma caixa de saneamento.  ---------------------------  
Feitas as diligências necessárias pela Divisão responsável, foram 
apurados prejuízos pelos quais o Município é responsável, no valor 
de 2 089,10€ (dois mil e oitenta e nove euros e dez cêntimos). ----- 
Como o sinistro se enquadra nas coberturas contratuais da Apólice de 
Responsabilidade Civil, dado o valor da franquia aplicada, 10% do 
valor dos prejuízos indemnizáveis no mínimo 250€ (duzentos e 
cinquenta euros). -------------------------------------------------- 
Assim, o Município deverá liquidar diretamente ao lesado o valor de 
250€ (duzentos e cinquenta euros), referente a franquia contratual, 
sendo o restante suportado pela seguradora. ------------------------ 
À consideração Superior. ------------------------------------------- 
Chaves, 07 de Novembro de 2012 ------------------------------------- 
A assistente Técnica ----------------------------------------------- 
(Em anexo respetivo processo) -------------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, SR. DR. 
MARCELO DELGADO, DATADO DE 07.11.2012. ---------------------------- 
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 DATADO DO 
DIA 07.11.2012 ----------------------------------------------------- 
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. ---------------------------------------  
 
 

XIII 
DIVERSOS 

 
 
1. CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO COM A DIREÇÃO-GERAL DO CONSUMO COM 
VISTA À CONSTITUIÇÃO DE UM CENTRO DE INFORMAÇÃO AUTÁRQUICA AO 
CONSUMIDOR (CIAC). INFORMAÇÃO 168/DDSTC/12 ------------------------- 
Foram presentes as informações identificadas em epígrafe, cujo teor 
se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: ------------ 
Considerando que a informação/proposta n.º 151/2012/DSTC (em anexo) 
mereceu despacho positivo por parte do Chefe de Divisão da Unidade 
Flexível de Desenvolvimento Sustentável, Turismo e Cooperação, bem 
como do Diretor de Departamento de Coordenação Geral. -------------- 
PROPOSTA:  --------------------------------------------------------- 
Face ao exposto e considerando as competências das autarquias no 
âmbito da Defesa do Consumidor, propõe-se caso a proposta que se 
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anexa mereça concordância por parte de V. Exa., que a mesma seja 
encaminhada à próxima reunião de Câmara Municipal, para deliberação. 
À consideração Superior. ------------------------------------------- 
Chaves, 17 de outubro de 2012 -------------------------------------- 
A Técnica Superior ------------------------------------------------- 
 (Cristiana Morais) ------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 
Considerando que a Lei nº 24/96, de 31 de Julho, Lei de Defesa do 
Consumidor, estatui que incumbe às Autarquias Locais o dever de 
proteção e informação do consumidor, nomeadamente, através da 
criação de serviços municipais de informação ao consumidor.  ------- 
Considerando as competências da Unidade Flexível de 2.º Grau de 
Desenvolvimento Sustentável, Turismo e Cooperação, nomeadamente do 
Sector de Defesa do Consumidor, na promoção de ações de informação e 
defesa dos direitos dos consumidores, bem como na participação da 
definição de estratégias de apoio ao associativismo de consumidores. 
Considerando a existência de Centros de Informação Autárquica ao 
Consumidor (CIAC) que representam estruturas de iniciativa das 
autarquias, com o cooperação da Direcção-Geral do Consumidor, que se 
constituem como uma solução de proximidade na obtenção de 
informação e aconselhamento em  questões de consumo. --------------- 
Considerando que este serviço se insere nos objetivos dos serviços 
de descentralização aos cidadãos, assentando numa filosofia de 
solidariedade institucional, numa postura de abertura, transparência 
e recetividade aos problemas dos cidadãos consumidores, 
estabelecendo com eles uma nova relação, por forma a reforçar a 
eficácia do seu agir e, garantir a informação e a participação dos 
mesmos. ------------------------------------------------------------ 
Considerando que estes centros têm como funções a prestação de 
informação aos consumidores, a receção e o acompanhamento das 
reclamações apresentadas, a mediação de conflitos de consumo, e a 
promoção de ações de informação e sensibilização junto das escolas, 
das associações ou de grupos sociais do concelho. ------------------ 
Considerando que a formação de consumidores informados, 
participativos e decisores numa sociedade de consumo, cujas ações 
terão necessariamente repercussões no futuro, contribui por esta via 
para que o desenvolvimento sustentável seja uma realidade e não uma 
utopia, ------------------------------------------------------------ 
PROPOSTA: ---------------------------------------------------------- 
Face ao exposto e considerando as competências das autarquias no 
âmbito da Defesa do Consumidor, propõe-se: ------------------------- 
1Constituir um Centro de Informação Autárquico ao Consumidor, 
através da celebração de um protocolo (minuta em anexo) com a 
Direcção-Geral do Consumidor; -------------------------------------- 
2Caso a proposta mereça anuência de V. Exa., mais se propõe afetar 
ao projeto um assistente técnico e um técnico superior da Divisão de 
Desenvolvimento Sustentável, Turismo e Cooperação, que apoiados 
pelos serviços jurídicos da autarquia, constituirão o CIAC. -------- 
À consideração Superior. ------------------------------------------- 
Chaves, 13 de setembro de 2012 ------------------------------------- 
A Técnica Superior ------------------------------------------------- 
 (Cristiana Morais) ------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 
PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E A DIREÇÃO-GERAL DO CONSUMIDOR 
Tendo em conta que ------------------------------------------------- 
A Constituição da República Portuguesa consagra formalmente os 
direitos e interesses dos consumidores; ---------------------------- 
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A Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, veio prever como atribuição dos 
municípios a defesa do consumidor e o Decreto Regulamentar n.º 
27/97, de 18 de Junho, veio criar a carreira de conselheiro de 
consumo no regime de pessoal da administração local, contribuindo 
para a integração da Lei n.º 24/96, de 21 de Julho, que comete às 
Autarquias Locais o dever de proteção e informação do consumidor, 
nomeadamente, através da criação de serviços municipais de 
informação ao consumidor; ------------------------------------------ 
O Decreto Regulamentar n.º 38/2012, de 10 de Abril, estabelece como 
atribuições e competências da Direção-Geral do Consumidor, dinamizar 
o Sistema de Defesa do Consumidor e a coordenação das atividades 
desenvolvidas pelas entidades públicas e privadas integradas neste 
Sistema, designadamente através do acompanhamento da atividade das 
associações de consumidores, dos centros de arbitragem de conflitos 
de consumo, de outros mecanismos extrajudiciais de resolução destes 
litígios e dos centros de informação autárquica; contribuir para que 
os direitos e os interesses dos consumidores sejam considerados na 
definição e na execução das demais políticas do Governo; informar os 
consumidores sobre os direitos de que são titulares e sobre a 
legislação que protege os seus interesses; prestar informação 
jurídica, no âmbito do direito do consumo, encaminhar denúncias e 
reclamações em matéria de consumo para as demais entidades 
competentes; promover o acesso dos consumidores aos mecanismos de 
resolução de conflitos do consumo; --------------------------------- 
E considerando que ------------------------------------------------- 
A resolução dos conflitos de consumo é maioritariamente garantida 
através da criação de sistemas de informação que possibilitam ao 
consumidor uma atuação esclarecida e consciente quanto aos seus 
direitos e responsabilidades e que para tal é necessária e 
conveniente uma aproximação do direito à vida das pessoas. --------- 
A experiencia nacional e internacional demostra que a criação de 
estruturas funcionais e simplificadas dirigidas ao consumidor assume 
um efeito preventivo de litígios e de pacificação social ao permitir 
um acesso fácil à informação sobre os seus direitos e a meios 
acessíveis e céleres de exercício dos mesmos. ---------------------- 
A mediação de conflitos de consumo, aliada a um sistema de 
informação, constitui uma forma privilegiada da intervenção 
extrajudicial, prevenindo o litígio pela concertação das partes, com 
vantagens óbvias em termos de celeridade e economia. --------------- 
A tendência nacional e internacional aponta no sentido da criação de 
uma rede de informação de cobertura nacional, associada a mecanismos 
de resolução extrajudicial de conflitos de consumo, de mediação a 
nível das autarquias locais, mas com cooperação e ligação a 
mecanismo regionais e nacionais de competência mais alargada; ------ 
A Câmara Municipal decidiu constituir um “Centro de Informação 

Autárquico ao Consumidor ¨C CIAC” com sede e intervenção na área do 
Município. --------------------------------------------------------- 
A eficácia do CIAC depende, não só de meios materiais e humanos 
postas à disposição do Centro, como de uma estrutura de apoio e 
assistência técnica indispensável. -------------------------------- 
Nesse contexto, e com vista à consecução destes objetivos 
instrumentais e à otimização dos meios disponíveis, é celebrado o 
presente protocolo de cooperação: ---------------------------------- 
1. OBJETO DO PROTOCOLO --------------------------------------------- 
1.1. O presente protocolo tem por objeto estabelecer a cooperação 
entre a Câmara Municipal e a Direção-Geral do Consumidor 
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(DGConsumidor) quanto aos meios materiais e técnicos necessários ao 
funcionamento do CIAC. --------------------------------------------- 
1.2. São atribuições do CIAC: -------------------------------------- 
aa promoção da defesa dos direitos do consumidor, nomeadamente, 
mediante a organização de ações de sensibilização e informação sobre 
temática do consumo; ----------------------------------------------- 
ba prestação de informação ao consumidor sobre os seus direitos e 
modos de exercício; ------------------------------------------------ 
ca mediação nos conflitos de consumo que ocorram na área do 
município ou em que seja parte um seu residente. ------------------- 
1.3. Para efeitos do número anterior entende-se por mediação o 
procedimento de um terceiro que visa facilitar a resolução 
extrajudicial do litígio através da aproximação das partes e apoiá-
las na tentativa de encontrarem uma solução de comum acordo. ------- 
2. COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL -------------------- 
A Câmara Municipal de ¡K. compromete-se a assegurar que o CIAC 
cumpra os objetivos para os quais foi constituído, quer através de 
meios de que disponha, quer custeando os que se venham a revelar 
indispensáveis, designadamente a: ---------------------------------- 
a)disponibilizar o espaço e meios materiais necessários; ----------- 
b)afetar pessoal qualificado, disponibilizando apoio técnico e 
jurídico; ---------------------------------------------------------- 
c)garantir que o procedimento de mediação respeite os princípios de 
imparcialidade, transparência, eficácia e equidade referidos no 
Decreto-Lei n.º 146/99, de 4 de Maio, e na Recomendação 2010/310/CE 
da Comissão das Comunidades Europeias, de 4 de Abril; -------------- 
d)proceder ao registo das reclamações/pedidos de informação dos 
consumidores na base de dados, disponibilizada pela DGConsumidor. -- 
3. COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELA DGCONSUMIDOR ------------------------ 
A DGConsumidor compromete-se a: ------------------------------------ 
a)facultar o acesso aos sistemas de dados sobre consumo e 
consumidores, designadamente, os relativos à legislação aplicável e, 
de um modo geral, a toda a informação útil de que disponha; -------- 
b)fornecer apoio documental, nomeadamente, o acesso a publicações 
próprias, como sejam estudos, folhetos e desdobráveis, bem como, a 
material audiovisual; ---------------------------------------------- 
c)organizar e propiciar ações de formação aos conselheiros de 
consumo do CIAC e aos técnicos que o apoiam; ----------------------- 
d)divulgar e informar os consumidores em geral da atividade do CIAC, 
nomeada mente, através da publicação de artigos no “Portal do 
Consumidor”; ------------------------------------------------------- 
e)prestar, na medida do possível, apoio técnico no domínio da 
organização e funcionamento do CIAC e da sua eventual integração em 
sistemas de informação e resolução de conflitos mais abrangentes; -- 
f)informar da existência e promover a integração do CIAC em sistemas 
e redes de informação mais abrangentes, a nível regional, nacional 
ou internacional; -------------------------------------------------- 
g)promover formas e mecanismos de colaboração com outras entidades 
públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, com vista à 
diversificação de canais informativos e de apoio ao consumidor; ---- 
h)enviar ao CIAC cópia do seu relatório de atividades; ------------- 
i)autorizar a utilização por parte do CIAC, após o seu registo na 
DGConsumidor, do logotipo de Conflitos de Consumo referido na 
Portaria n.º 328/00, de 9 de Junho. -------------------------------- 
4. REVISÃO --------------------------------------------------------- 
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Os termos da cooperação estabelecidos no presente protocolo poderão 
ser objeto de revisão e adaptação sempre que o CIAC venha a integrar 
outros sistemas extrajudiciais de regulação de conflitos de consumo. 
5. DURAÇÃO --------------------------------------------------------- 
O presente protocolo é válido pelo prazo de um ano, renovando-se 
automaticamente por igual período, salvo denúncia por qualquer das 
partes, por escrito e com antecedência mínima de um mês sobre o seu 
termo.-------------------------------------------------------------- 
Madalena, ---- de 2012 --------------------------------------------- 
DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQT. AGOSTINHO PIZARRO DATADO DE 
2012.10.18 --------------------------------------------------------- 
Visto. Concordo. À consideração superior. -------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, SR. DR. 
MARCELO DELGADO, DATADO DE 22.10.2012. ---------------------------- 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ---------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE 
2012.10.22 --------------------------------------------------------- 
Concordo. À reunião de câmara para deliberação. -------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
a referida proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. 
Notifique-se. ------------------------------------------------------  
 
 
2. ALTERAÇÃO DAS TAXAS DO TERRADO – REDUÇÃO -. REQUERENTE: 
ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DO DISTRITO DO PORTO, DOURO E MINHO. ------ 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: --------------- 
Análise Técnica ---------------------------------------------------- 
Associação de Feirantes do Distrito do Porto, Douro e Minho, através 
do requerimento com entrada no Expediente Geral em 12/10/2012, 
soliticita a redução de taxas de terrado a ser praticadas de momento 
na feira semanal deste concelho. ----------------------------------- 
Considerando que, o funcionamento das feiras semanais se realizam 
todas as quartas feiras em Chaves, e às quintas feiras em Vidago, de 
acordo com o n.º322 do art.º 17 do Regulamento da Actividade de 
Comercio a Retalho Exercida pelos Feirantes; ----------------------- 
Considerando que, as taxas praticadas neste Municipio são as mesmas 
desde 1984, não tendo sofrido qualquer alteração no preço; --------- 
Neste sentido,  não tem cabimento estar-se a reduzir uma taxa que já 
é extremamente baixa. ---------------------------------------------- 
Proposta de Decisão ------------------------------------------------ 
Pelo exposto, julga-se, salvo melhor opinião, indeferir o pedido 
solicitado pela Associação  dos Feirantes do Distrito do Porto, 
Douro e Minho, na qual solicita a redução das taxas dos terrados. -- 
À Consideração Superior. ------------------------------------------- 
Chaves  22  de   outubro de 2012 ----------------------------------- 
A Técnica Superior ------------------------------------------------- 
(Conceição Martins, Eng.ª) ----------------------------------------- 

                                                           
22  Artigo 17.º Do funcionamento da feira ------------------------ 
3. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, as feiras semanais 
do município de Chaves realizar-se-ão: ----------------------------- 
a) Em Chaves, às quartas-feiras; ----------------------------------- 
b) Em Vidago, às quintas-feiras. ----------------------------------- 
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DESPACHO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, SR. DR. 
MARCELO DELGADO, DATADO DE 26.10.2012. ---------------------------- 
Visto. Concordo. A presente proposta deverá ser sancionada mediante 
intervenção do órgão executivo municipal, sugerindo-se o agendamento 
deste assunto para a próxima reunião do aludido órgão. A decisão que 
vier a ser proferida, nos termos ora propostos, deverá, numa 
primeira fase ser sujeita a audiência prévia dos interessados, nos 
termos do artigo 100º e ss do CPA. --------------------------------- 
DESPACHO DO SENHOR VEREADOR ARQTO. ANTNIO CABELEIRA DATADO DE 
2012.10.26 --------------------------------------------------------- 
Concordo. Proceda-se em conformidade. ------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
a referida proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. 
Notifique-se. ------------------------------------------------------  
 
 

XIV 
ASSUNTOS FORA DA ORDEM DO DIA 

(Art.º83, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro 
e ulteriores alterações) 

 
 
1. PARECER PRÉVIO PARA CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO NO ARTIGO 26º DA 
LEI 64-B/2011, DE 30 DE DEZEMBRO, COM VISTA À CONTRATUALIZAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ALUGUER DE DUAS VIATURAS PARA REALIZAÇÃO TRABALHO DE 
CAMPO NO ÂMBITO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO GERAL DE PRÉDIOS URBANOS 
2012, PARA COLABORAÇÃO COM O SERVIÇO DE FINANÇAS DE CHAVES. 
INFORMAÇÃO N.º 321/DOTDU/2012. ------------------------------------- 
O Presidente da Câmara, Dr. João Batista, propõe ao Executivo 
Municipal que, nos termos do disposto no artigo 83º, da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, reconheça a urgência de deliberação sobre 
o assunto identificado em epígrafe. --------------------------------
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a introdução 
do referido assunto. -----------------------------------------------  
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: --------------- 
I – ENQUADRAMENTO LEGAL DO PEDIDO DE PARECER PRÉVIO ---------------- 
1. De acordo com o disposto no nº 4, do artigo 26º, da Lei nº 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 nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro e 
ulteriores alterações, independentemente da natureza da contraparte. 
2. Por sua vez, o nº 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 nº 5, 
da mesma norma legal, com as necessárias adaptações. --------------- 
3. De acordo com o disposto no nº 5, do artigo 26º, da Lei nº 64-
B/2011, de 30 de Dezembro, o parecer previsto no número anterior 
depende: ----------------------------------------------------------- 
a) Da 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) Da confirmação de declaração de cabimento orçamental: ---------- 
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c) Do cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 19º, da Lei n.º 
55-A/2010, de 31 de Dezembro. -------------------------------------- 
II – JUSTIFICAÇÃO DO PEDIDO ----------------------------------------    
1- Como é sabido, o Município de Chaves, através dos seus serviços, 
tem vindo a colaborar com os serviços da Autoridade Tributária e 
Aduaneira, designadamente com o Serviço de Finanças de Chaves, no 
processo de Avaliação Geral de Prédios Urbanos 2012, de acordo com o 
estabelecido no artigo 15.º- C do Decreto-lei n.º 287/2003, de 12 de 
novembro, aditado pelo artigo 6.º da Lei n.º 60-A/2011, de 30 de 
novembro. ---------------------------------------------------------- 
2- Tal colaboração, que decorre de forma sistemática e ininterrupta 
desde o início do mês de Março do corrente ano, tem envolvido uma 
equipa de missão, composta de vários trabalhadores de várias 
unidades orgânicas, cuja atuação se tem vindo a centrar nos 
seguintes procedimentos: ------------------------------------------- 
• Fornecimento aos peritos avaliadores de elementos dos projetos 
arquivados na Câmara, bem como de plantas e ortofotomapas das 
localidades do território do concelho de Chaves; ------------------- 
• Diligência várias associadas à coordenação dos trabalhos e à 
facilitação dos contactos com os Senhores Presidentes de Junta, para 
colaboração na localização de prédios a avaliar; ------------------- 
• Introdução dos elementos dos projetos na plataforma eletrónica 
que gere o processo de avaliação; ---------------------------------- 
• Baixa dos processos avaliados na plataforma informática para 
conclusão dos pedidos. --------------------------------------------- 
3- Este processo de avaliação, abrangendo um universo superior a 
30.000 prédios, encontra-se numa fase de conclusão, implicando agora 
um reconhecimento de campo que permita identificar titulares de 
prédios, relativamente aos quais os Serviços de Finanças não dispõem 
de dados, estimando-se estes em torno de 2.700. -------------------- 
4- Para realização desta missão específica, os serviços da 
Autoridade Tributária e Aduaneira, através do Senhor Diretor de 
Finanças de Vila Real e do Senhor Chefe de Serviços de Finanças de 
Chaves, solicitaram aos serviços técnicos deste Município, com 
posterior conhecimento do Senhor Presidente da Câmara, colaboração 
para desencadear esta última fase do processo de avaliação, 
relacionada com a identificação dos titulares de prédios 
relativamente aos quais os Serviços de Finanças não dispõe de dados, 
ou estes se encontram desatualizados. ------------------------------ 
5- Para este efeito os Serviços de Finanças solicitaram ao Município 
a disponibilização de duas viaturas, uma vez que não dispõem de 
esses meios, nem de verbas para o seu aluguer, e dois trabalhadores 
da Câmara para prestarem colaboração nas formalidades de 
identificação dos titulares dos prédios em causa, servindo de 
testemunhas. ------------------------------------------------------- 
6- Também para a mesma finalidade, solicitaram ainda que, através do 
Gabinete de Apoio Técnico às Freguesias, sejam estabelecidos 
contactos com os Presidentes de Junta, no sentido destes prestarem 
colaboração às equipas constituídas (Finanças/Câmara), na 
localização dos prédios e na identificação dos respetivos 
proprietários. ----------------------------------------------------- 
III- JUSTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS EM CAUSA -------------------------------------------------- 
1- Tendo em conta que o processo de Avaliação Geral de Prédios 
Urbanos 2012 entrou numa nova fase, a qual, segundo informação dos 
Serviços de Finanças, implica a identificação dos titulares de 
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prédios relativamente aos quais, os referidos Serviços não dispõem 
de dados, ou estes se encontram desatualizados; -------------------- 
2- Tendo em conta que, para realização das tarefas conducentes a tal 
identificação, os Serviços de Finanças pediram colaboração ao Senhor 
Presidente da Câmara, traduzida na disponibilização de duas viaturas 
e dois trabalhadores; ---------------------------------------------- 
3- Tendo em conta que o trabalho de campo a realizar pelas duas 
equipas deverá ser diário, sistemático e com duração prevista de um 
mês, com início em 19-11-2012 e conclusão em 19-12-2012; ----------- 
4- Tendo em conta que as viaturas da Câmara disponíveis estão 
permanentemente a ser utilizadas pelos serviços, pelo que não é 
possível a utilização das mesmas, diariamente e durante o período de 
tempo exigido, sem colocar em risco o normal funcionamento dos 
serviços das várias unidades orgânicas; ---------------------------- 
5- Tendo em conta que tal pedido de colaboração foi anuído pelo 
Senhor Presidente, com a condição de ser submetido à consideração do 
Órgão Executivo o Parecer Prévio para cumprimento do estabelecido no 
artigo 26º da Lei 64-B/2011, de 30 de dezembro, com vista à 
contratualização de serviços de aluguer de duas viaturas para 
realização do referido trabalho de campo; -------------------------- 
6- Face ao exposto, segundo avaliação dos serviços, partilhada com o 
Senhor Presidente, para se poder atender ao pedido de colaboração 
dos Serviços de Finanças, torna-se necessário lançar mão de um 
procedimento de contratualização de aluguer de duas viaturas, nas 
seguintes condições: ----------------------------------------------- 
a) Característica das viaturas: duas viaturas ligeiras a diesel, 
com capacidade de 4 lugares; --------------------------------------- 
b) Duração do aluguer: desde 19-11-2012 a 19-12-2012; ------------ 
IV- DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CELEBRAR ---------------- 
1-  Face ao que foi exposto, é intenção do Município de Chaves 
celebrar um contrato de prestação de serviços “com vista à 

contratualização de serviços de aluguer de duas viaturas para 

realização trabalho de campo no âmbito do processo de Avaliação 

Geral de Prédios Urbanos 2012”, para colaboração com os Serviços de 
Finanças de Chaves” nas seguintes condições: ----------------------- 
c) Característica das viaturas: duas viaturas ligeiras a 
diesel com capacidade de 4 lugares; -------------------------------- 
d) Duração do aluguer: desde 19-11-2012 a 19-12-2012; -------- 
2-  Tendo em conta a especificidade e a quantidade de viaturas e o 
tempo do aluguer das mesmas, o valor estimado do contrato em causa é 
de 1.200,00 € (mil e trezentos euros). ----------------------------- 
3-  Face o valor em causa, a adjudicação do contrato de prestação de 
serviços poderá ser realizada mediante procedimento de Ajuste Direto 
em Regime Simplificado, ao abrigo do artigo 128.º do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 29 de 
janeiro e posteriores alterações. ---------------------------------- 
4-  Atendendo à natureza do objeto do contrato de prestação de 
serviços que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da 
execução de trabalho subordinado, em face dos pressupostos 
contratuais evidenciados e da natureza do próprio contrato. -------- 
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 
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serviços em causa tem cabimento orçamental, muito concretamente na 
rubrica 020210. ---------------------------------------------------- 
V – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO --------------------------------- 
Em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas, 
tomo a liberdade de sugerir que se proponha 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 à celebração do contrato de 

aquisição de serviços de aluguer de duas viaturas para realização 

trabalho de campo no âmbito do processo de Avaliação Geral de 

Prédios Urbanos 2012, com recurso à modalidade de Ajuste Direto 

Simplificado, abrigo do artigo 128.º do CCP, para vigorar durante um 
mês, designadamente no período compreendido entre 19-11-2012 e 19-
12-2012, 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. -------------------------------------- 
VI- DA ESTRATÉGIA PROCEDIMENTAL ------------------------------------ 
Atendendo aos prazos impostos ao Serviço de Finanças para conclusão 
do processo de Avaliação Geral de Prédios Urbanos 2012, torna-se 
urgente tomar decisão de contratar o aluguer das referidas viaturas, 
para que as equipas possam operar a partir da próxima segunda-feira, 
dia 19-11-2012, pelo que se propõe-se ao Senhor Diretor de 
Departamento de Coordenação Geral, Dr. Marcelo Delgado, a seguinte 
estratégia procedimental: ------------------------------------------ 
(i) Submeter a presente informação à consideração do Senhor 
Vereador, Arqº Castanheira Penas, para ser sancionada e 
subsequentemente, ao abrigo do artigo 83º do Decreto-Lei 169/99, de 
18 de Setembro, ser submetida a reunião do Executivo Municipal para 
deliberação do parecer prévio; ------------------------------------- 
(ii) Após tomada de decisão do Órgão Executivo, que seja, de 
imediato, encaminhado o processo à Secção de Aprovisionamento para 
operacionalização do procedimento de contratação do aluguer das 
referidas viaturas. ------------------------------------------------ 
À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação 
Geral -------------------------------------------------------------- 
Chaves, 12 de novembro de 2012 ------------------------------------- 
O Chefe de Divisão ------------------------------------------------- 
(Rodrigo A. L. Moreira, Arqº) -------------------------------------- 
DESPACHO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, SR. DR. 
MARCELO DELGADO, DATADO DE 22.10.2012. -----------------------------
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 
superior. ----------------------------------------------------------  
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, ARQ. CASTANHEIRA PENAS DE 
12.11.2012. --------------------------------------------------------  
Visto. Concordo. Dado o carácter de urgência submeto o presente 
assunto ao abrigo do art. 83º, para a próxima reunião de Câmara para 
deliberação. -------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
a referida proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da 
mesma.-------------------------------------------------------------- 
 
 
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. ------------------------------------- 
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E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a 
reunião quando eram dezasseis horas e trinta minutos , para constar 
se lavrou a presente ata, e eu, Marcelo Caetano Martins Delgado, 
redigi e vou assinar, junto do Presidente. ------------------------- 

 
 

__________________________ 
 

                                                                                                      
__________________________ 

 


