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Nº23 – Reunião Ordinária da 

Câmara   Municipal de Chaves - 

Realizada no dia 28 de outubro 

de 2021. --------------------- 

Aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e um, 

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

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

Chaves, sob a Presidência do Presidente da Câmara, Sr. Dr. Nuno Vaz 

Ribeiro, e com as presenças dos Vereadores, Sr. Eng. Francisco Baptista 

Tavares, Sr. Dr. Francisco António Chaves de Melo,  Sra. Eng.ª Paula 

Fernanda da Mota Chaves, Sr. Dr. Nuno André Monteiro Coelho Chaves e 

Sr. Eng. Carlos Afonso de Moura Teixeira e comigo, Paulo Jorge Ferreira 

da Silva, Técnico Superior. ----------------------------------------- 

 

 

 

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 vinte e cinco de outubro de dois mil e vinte e 

um. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

I - AUSÊNCIA DO VEREADOR DA COLIGAÇÃO PPD/PSD.CDS-PP (CHAVES 

PRIMEIRO), ARQ. CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA PENAS. ------------------- 

De acordo com a informação prestada, sobre a matéria, pelo Presidente 

da Câmara, o Vereador da coligação PPD/PSD.CDS-PP (Chaves Primeiro), 

Carlos Augusto Castanheira Penas, irá estar ausente, da presente 

reunião ordinária do executivo camarário, por motivos profissionais.  

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida 

falta. ------------------------------------------------------------- 

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

 

 

II - INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ RIBEIRO. --------- 

Iniciada a reunião, usou da palavra o Presidente da Câmara, Nuno Vaz, 

tendo começado por cumprimentar os membros do órgão executivo 

municipal presentes e agradecer a disponibilidade dos mesmos para a 

alteração do horário para a realização da presente reunião, das 14:00 

horas para as 15:00 horas, facto que se deveu exclusivamente à 

impossibilidade de remarcação de uma reunião agendada para o período 

da manha. ----------------------------------------------------------- 

Seguidamente, o Presidente da Câmara deu conhecimento ao executivo 

municipal dos assuntos identificados infra, relacionados com a 

atividade municipal, a saber: --------------------------------------- 

a) “Chaves acolheu o quarto Simpósio sobre Judaísmo em Trás-os-Montes” 

- Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu 

nota que decorreu no passado fim de semana, dias 15 e 16 de outubro, 

o IV Simpósio sobre Judaísmo realizado em Chaves, Lebução e Redondelo, 

encontro subordinado ao tema Os Judeus, Cristãos-Novos e Marranos de 

(em) Trás-os-Montes: História e Património Memória e Identidade que 

contou com o contributo de reputados investigadores na área. -------- 

A abertura deste simpósio, realizado no Auditório Eng. Luiz Coutinho, 

esteve a cargo do Presidente da Comissão Instaladora da Academia 
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Montsefarad, Jorge Alves Ferreira e do Vice-Presidente da Câmara 

Municipal de Chaves, Francisco Melo. -------------------------------- 

Na sua quarta edição, este encontro que tem como objetivo principal o 

estudo da história e a divulgação da presença judaica na região 

transmontana, em particular, no Alto Tâmega, apresentou um programa 

que contemplou uma conferência de abertura e quatro comunicações, 

assim como um programa cultural com visita à “judiaria" de Chaves, 

Lebução e Rebordelo. ------------------------------------------------ 

Neste âmbito, foi ainda apresentada a Revista Montsefarad, nº 1 – Atas 

dos II e III Simpósios, por Ernesto Salgado Areias. ----------------- 

b) “Oficinas Criativas no Museu de Arte Contemporânea” - Sobre este 

assunto, o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que o 

Município de Chaves traz de volta as Oficinas Criativas para mais uma 

edição no Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso (MACNA), com 

agendamento de quatro sessões durante o mês de novembro. Em parceria 

com a INDIEROR, implementa mais um ciclo de atividades criativas 

inspiradas na vida e obra do artista Nadir Afonso. ------------------ 

Destinadas para crianças entre os 7 e os 12 anos, estas atividades 

pretendem ser um estímulo à criatividade dos mais novos, permitindo e 

incentivando o acesso à cultura desde tenra idade. ------------------ 

A primeira sessão decorre já no próximo dia 6 de novembro e as 

inscrições já estão abertas em macna.chaves.pt. ---------------------   

c) “Caminho Português de Santiago Interior entre Viseu e Chaves foi 

certificado” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara, Nuno 

Vaz, deu nota que o Governo de Portugal certificou o Caminho Português 

de Santiago Interior, que se estende de Viseu a Chaves em território 

nacional, no âmbito de um trabalho de reconhecimento e preservação do 

património cultural e natural. -------------------------------------- 

A portaria que certifica este caminho foi assinada pelas secretárias 

de Estado do Turismo, Rita Marques, e a Adjunta e do Património 

Cultural, Ângela Ferreira. ------------------------------------------ 

Esta certificação insere-se no âmbito de um trabalho integrado de 

reconhecimento e preservação do património cultural e natural 

associado ao Caminho de Santiago. ----------------------------------- 

O Caminho Português de Santiago Interior contempla uma extensão de 214 

quilómetros e guia os peregrinos por oito municípios, desde Viseu, 

Castro Daire, Lamego, Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião, Vila 

Real, Vila Pouca de Aguiar a Chaves. -------------------------------- 

d) “Fase de votação das Propostas ao Orçamento Participativo iniciou 

no dia 26 de outubro” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da 

Câmara, Nuno Vaz, deu nota que o período de votação das propostas 

apresentadas ao Orçamento Participativo (OP) Chaves 2021, começou no 

passado dia 26 de outubro e decorre até dia 19 de novembro ---------- 

A edição deste ano do OP integra três propostas a votação na Componente 

Nº1 - Requalificação Urbanística e Construção e/ou Requalificação de 

Equipamentos Públicos e cinco propostas na Componente Nº2 - Promoção 

e Dinamização de Projetos de âmbito Cultural e Desportivo. ---------- 

Os munícipes podem exercer o seu direito de voto online, na página 

oficial do OP Chaves, em http://op.chaves.pt, após efetivar o 

respetivo registo no portal, ou através de voto presencial, no edifício 

principal da Câmara Municipal, sito na Praça de Camões. ------------- 

A votação é aberta a todos os cidadãos com idade igual ou superior a 

18 anos, recenseados no concelho de Chaves. ------------------------- 

Encontram-se em fase de votação na Componente Nº1 as propostas 

“Alteração da Rotunda sita no Cruzamento da R314 com a N213”, “Parque 

Municipal de Skate” e “Requalificação Paisagística do Largo Miguel de 

Carvalho em Vidago”.  Na Componente Nº2 estão a sufrágio as propostas 
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“Cultura em tempos de pandemia”, “Homenagem ao Reverendo padre Joaquim 

Silveira”, “Leiteiras de Outeiro Seco - As brancas madrugadas da 

memória”, “Chaves BTT Challenge” e “Folgança Galaica no Castro de 

Curalha”. ---------------------------------------------------------- 

Após a fase de votação, serão apurados os resultados e apresentados 

os projetos vencedores. --------------------------------------------- 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 19 de outubro de 2021. ------------------------- 

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

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

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MANDATO, VEREADORA DA COLIGAÇÃO 

PPD/PSD.CDS-PP (CHAVES PRIMEIRO), SENHORA DRA. CLÁUDIA PATRÍCIA 

QUINTÉRIO BENTO. ---------------------------------------------------- 

Foi presente o requerimento identificado em epígrafe, cujo teor se 

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

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Chaves, ----------------- 

Venho por este meio junto de V. Exa efetuar a apresentação do pedido 

de suspensão do meu mandato como Vereadora do Município de Chaves 

eleita no decurso do ato eleitoral de 26 de setembro de 2021 pelo 

grupo parlamentar do PSD. ------------------------------------------- 

Nestes termos, ------------------------------------------------------ 

Eu Cláudia Patrícia Quintério Bento, casada, portadora do CC 12337247 

0 zx3, e contribuinte fiscal n.º236761340, considerando a alínea c), 

do nr2 do art. 77º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, solicito a 

suspensão do meu mandato enquanto Vereadora do Município de chaves, 

pelo Facto de me afastar temporariamente da área da autarquia por um 

período superior a 30 dias, tendo o período de suspensão inicio no 

15.10.21 e com um duração até 365 dias. Neste momento, enquanto 

deputada da Assembleia da República a minha atividade parlamentar 

inicia-se na segunda feira com atividades direcionadas para os 

eleitores e de terça feira a sexta feira encontro-me em Lisboa na 

Assembleia da República. Embora a maioria dos fins-de-semana regresse 

a Chaves, a verdade é que em muitos deles terei atividades nos 

Municípios do distrito de Vila Real. -------------------------------- 

Sem mais para o momento, subscrevo-me. ------------------------------ 

Atenciosamente ----------------------------------------------------- 

Cláudia Bento ------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.10.24. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para efeitos de apreciação e 

deliberação quanto ao peticionado neste documento. ------------------ 

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

Após apreciação do pedido supra referido, a câmara municipal 

deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de suspensão do mandato 
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autárquico da vereadora da coligação PPD/PSD.CDS-PP (Chaves Primeiro), 

Dra. Cláudia Patrícia Quintério Bento, nos termos e de acordo com os 

fundamentos exarados no respetivo requerimento. --------------------- 

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

Ato contínuo, estando presente o Senhor Eng. Carlos Afonso de Moura 

Teixeira, o qual ocupa o quarto lugar, na lista de candidatos à câmara 

municipal, apresentada pela coligação PPD/PSD.CDS-PP (Chaves 

Primeiro), após verificada a respetiva identidade e legitimidade, 

operou-se, nos termos legais, a substituição. -----------------------

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

Aproveitou o Presidente da Câmara a oportunidade para dar as boas 

vindas ao senhor vereador, Eng. Carlos Afonso de Moura Teixeira e 

desejar-lhe um excelente mandato, no respeito pelos princípios da 

reciprocidade, confiança e compromisso com o interesse público, em 

vista a encontrar sempre as melhores soluções para as questões de 

interesse para a comunidade flaviense. ------------------------------ 

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

 
 
2.2. DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE CHAVES NOS CONSELHOS 

GERAIS DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DR. ANTÓNIO GRANJO, DR. JÚLIO 

MARTINS E FERNÃO MAGALHÃES PROPOSTA N.º 10/GAPV/2021. --------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

De acordo com o nº 1, do artigo 11º, do Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 

de julho, que aprova o regime de autonomia, administração e gestão dos 

estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos 

básicos e secundários, o Conselho Geral é o órgão de direção 

estratégica responsável pela definição das linhas orientadoras da 

atividade da escola, assegurando a participação e representação da 

comunidade educativa, nos termos e para os efeitos e para os efeitos 

do nº 4 do artigo 48º da Lei de Bases do Sistema Educativo. --------- 

Considerando que o número de elementos que compõe o conselho geral é 

estabelecido por cada Agrupamento de Escolas, nos termos do respetivo 

Regulamento Interno, devendo na sua composição estar salvaguardada a 

participação de representantes do Município; ------------------------ 

Considerando que de acordo com os respetivos regulamentos internos dos 

três Agrupamentos de Escolas integram os referidos órgãos, dois 

representantes do Município de Chaves. ------------------------------ 

II – Da Proposta Stricto Sensu -------------------------------------- 

Pelas razões acima evidenciadas e para efeitos do estipulado na alínea 

oo), do nº1 do Artigo 33º, Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, tomo a 

liberdade de propor ao executivo camarário, que adote deliberação no 

sentido de: --------------------------------------------------------- 

a) Aceitar a designação dos seguintes representantes, nos respetivos 

Agrupamentos Escolares, nomeadamente: ------------------------------- 

Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo --------------------------- 

Francisco António Chaves de Melo, Vice-Presidente; ------------------ 

Nuno André Monteiro Coelho Chaves, Vereador. ------------------------ 

Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins ---------------------------- 

Francisco António Chaves de Melo, Vice-Presidente. ------------------ 

Paula Fernanda da Mota Chaves, Vereadora. --------------------------- 

Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães -------------------------- 

Nuno Vaz Ribeiro, Presidente; --------------------------------------- 

Francisco António Chaves de Melo, Vice-Presidente. ------------------ 
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b) Que esta proposta seja encaminhada à próxima reunião de câmara 

para deliberação; --------------------------------------------------- 

c) Caso afirmativo, deverá o teor integral da presente deliberação ser 

levada ao conhecimento dos agrupamentos escolares, expedindo-se, para 

o efeito, a competente notificação, nos termos do Código do 

Procedimento Administrativo. ---------------------------------------- 

Em caso afirmativo, deverá o teor integral da presente deliberação ser 

levada ao conhecimento da associação em causa, expedindo-se, para o 

efeito, a competente notificação, nos termos do Código do Procedimento 

Administrativo. ---------------------------------------------------- 

Paços do Município de Chaves, aos 20 de outubro de 2021. ------------ 

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

Nuno Vaz ------------------------------------------------------------ 

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

A votação da proposta, em apreciação, decorreu, por escrutínio 

secreto, nos termos do disposto no artigo 31º do Código do Procedimento 

Administrativo e n.º 3, do artigo 55º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 

12 setembro. -------------------------------------------------------- 

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

Apuramento da Votação: --------------------------------------------- 

Votos a Favor – 6 ---------------------------------------------------  

Voto em Branco – 0 -------------------------------------------------- 

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

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

se. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

2.3. GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE CHAVES, EM SA. - DESIGNAÇÃO 

DE REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE CHAVES NA ASSEMBLEIA GERAL. PROPOSTA 

N.º 11/GAPV/2021. --------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Considerando que por força da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto que 

aprova o regime jurídico da atividade empresarial local e das 

participações locais, diploma legal que revogou as Leis n.º 53-F/2006, 

de 29 de dezembro e n.º 55/2011, de 15 de novembro, compete ao órgão 

executivo da entidade publica designar os representantes na Assembleia 

Geral. ------------------------------------------------------------- 

Considerando que, nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 7.º, do 

capítulo III, dos estatutos, a mesa da Assembleia Geral é composta por 

um presidente, por um vice-presidente e por um secretário, eleitos 

pela Assembleia Geral, sob designação da Câmara Municipal. ---------- 

Considerando que, nos termos do disposto no n.º 4, do artigo 7.º, do 

capítulo III, dos referidos estatutos, compete à Câmara Municipal 

designar o seu representante na Assembleia Geral. ------------------- 

Considerando ainda que, à luz do disposto na alínea oo), do n.º 1, do 

artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara 

Municipal, a designação dos seus representantes na assembleia geral 

das empresas locais. ------------------------------------------------ 

II – Da Proposta Stricto Sensu -------------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito enunciadas, tomo a liberdade 

de sugerir ao Executivo Municipal, a aprovação da seguinte proposta: 

Que sejam designados como representantes da Câmara Municipal na 

Assembleia Geral, o Vice-Presidente, Francisco António Chaves de Melo, 

o Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência, Tiago José da Mata Morais 
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Caldas e a Secretária do Gabinete de Apoio à Presidência e Vereadores, 

Elvira Maria da Silva Aguiar Rodrigues. ----------------------------- 

Paços do Município de Chaves, aos 20 de outubro de 2021. ------------ 

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

Nuno Vaz ------------------------------------------------------------ 

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

A votação da proposta, em apreciação, decorreu, por escrutínio 

secreto, nos termos do disposto no artigo 31º do Código do Procedimento 

Administrativo e n.º 3, do artigo 55º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 

12 setembro. -------------------------------------------------------- 

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

Apuramento da Votação: --------------------------------------------- 

Votos a Favor – 6 ---------------------------------------------------  

Voto em Branco – 0 -------------------------------------------------- 

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

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

se. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

2.4. DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE CHAVES NA ASSEMBLEIA 

INTERMUNICIPAL DA AMAT – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO ALTO TÂMEGA. 

PROPOSTA N.º 12/GAPV/2021. ------------------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Da Contextualização da Proposta --------------------------------- 

A AMAT – Associação de Municípios do Alto Tâmega é uma Associação de 

Direito Publico, sem fins lucrativos, que tem como associados os seis 

Municípios do Alto Tâmega – Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de 

Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar, tendo sido criada através de 

escritura pública em 15 de abril de 1992 e tem sede na Avenida dos 

Aliados nº 9 em Chaves. --------------------------------------------- 

A AMAT tem por objeto da sua ação o planeamento, financiamento, 

execução e gestão de atividades relacionadas com a prossecução nas 

áreas do ambiente, conservação da natureza e recursos naturais e 

promoção do desenvolvimento regional. ------------------------------- 

De acordo com o nº 1, do artigo 17º - Natureza e Composição, dos 

Estatutos, a Assembleia Intermunicipal é o órgão onde estão 

representados os Municípios associados, e é constituída pelos 

Presidentes e por dois Vereadores de cada uma das Câmaras Municipais. 

Considerando que o artigo 18º dos referidos Estatutos menciona que a 

duração do mandato dos membros da Assembleia Intermunicipal é de 4 

anos, não podendo exceder a duração do mandato da Câmara Municipal; - 

Considerando a recente eleição dos novos órgãos autárquicos para o 

quadriénio 2021/2025; ----------------------------------------------- 

Considerando que à luz do disposto no Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, compete à Câmara Municipal designar os representantes do 

município na assembleia geral das empresas locais. ------------------ 

II – Da Proposta Stricto Sensu -------------------------------------- 

Pelas razões acima evidenciadas e para efeitos do estipulado na alínea 

oo), do nº1 do Artigo 33º, Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, tomo a 

liberdade de propor ao executivo camarário, que adote deliberação no 

sentido de aprovar as representações que se indicam, para a Assembleia 

Intermunicipal da AMAT, a saber: ------------------------------------ 

Presidente da Câmara Municipal – Nuno Vaz Ribeiro; ------------------ 

Vereador – Nuno André Monteiro Coelho Chaves; ----------------------- 

Vereador – Paula Fernanda da Mota Chaves. --------------------------- 
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Em caso afirmativo, deverá o teor integral da presente deliberação ser 

levada ao conhecimento da associação em causa, expedindo-se, para o 

efeito, a competente notificação, nos termos do Código do Procedimento 

Administrativo. ---------------------------------------------------- 

Paços do Município de Chaves, aos 20 de outubro de 2021. ------------ 

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

Nuno Vaz ------------------------------------------------------------ 

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

A votação da proposta, em apreciação, decorreu, por escrutínio 

secreto, nos termos do disposto no artigo 31º do Código do Procedimento 

Administrativo e n.º 3, do artigo 55º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 

12 setembro. -------------------------------------------------------- 

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

Apuramento da Votação: --------------------------------------------- 

Votos a Favor – 6 ---------------------------------------------------  

Voto em Branco – 0 -------------------------------------------------- 

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

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

se. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

2.5. ADRAT – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO ALTO TÂMEGA - 

DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE CHAVES. PROPOSTA N.º 

13/GAPV/2021. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A Associação de Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega (ADRAT) é uma 

associação sem fins lucrativos, constituída por um conjunto de 

associados, autarquias, associações empresariais, cooperativas 

agrícolas, associações de produtores e outros importantes atores do 

Alto Tâmega, tendo em vista a promoção de um processo definitivo de 

desenvolvimento social e económico da região. ----------------------- 

A principal atividade da ADRAT passa pela promoção, coordenação e 

dinamização de projetos de relevo para o território, disponibilizando 

meios de financiamento e competências para a execução dos mais diversos 

tipos de ações. ----------------------------------------------------- 

Considerando que na sequência da recente eleição dos novos órgãos 

autárquicos para o quadriénio 2021/2025, torna-se necessário, de 

acordo com o previsto na lei, proceder à nomeação dos representantes 

do Municípios nas diversas entidades, nas quais este tenha 

participação. ------------------------------------------------------ 

Considerando que à luz do disposto no Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, compete à Câmara Municipal designar o representante do 

município na assembleia geral das entidades participadas. ----------- 

II – Da Proposta Stricto Sensu -------------------------------------- 

Pelas razões acima evidenciadas e para efeitos do estipulado na alínea 

oo), do n.º 1 do artigo 33.º, Lei n. º75/2013, de 12 de setembro, tomo 

a liberdade de propor ao executivo camarário, adote deliberação no 

sentido de: --------------------------------------------------------- 

Aceitar a designação do Presidente de Câmara, Nuno Vaz Ribeiro, como 

representante da Câmara Municipal na ADRAT – Associação de 

Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega. --------------------------- 

Paços do Município de Chaves, aos 15 de outubro de 2021. ------------ 

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

Francisco Melo ------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------- 
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A votação da proposta, em apreciação, decorreu, por escrutínio 

secreto, nos termos do disposto no artigo 31º do Código do Procedimento 

Administrativo e n.º 3, do artigo 55º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 

12 setembro. -------------------------------------------------------- 

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

Apuramento da Votação: --------------------------------------------- 

Votos a Favor – 6 ---------------------------------------------------  

Voto em Branco – 0 -------------------------------------------------- 

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

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

se. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

2.6. EHATB – EMPREENDIMENTOS HIDROELÉTRICOS DO ALTO TÂMEGA E BARROSO, 

EIM, S.A. - DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE CHAVES NA 

ASSEMBLEIA GERAL. PROPOSTA N.º 14/GAPV/2021. ------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A EHATB - Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, 

EIM, S.A. foi criada por iniciativa de seis municípios da região do 

Alto Tâmega, concretamente Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de 

Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar. O objetivo da sua constituição, 

foi o fomento do desenvolvimento regional e local, utilizando, para o 

efeito, receitas resultantes do aproveitamento dos variados recursos 

endógenos existentes no território daqueles municípios, e ao mesmo 

tempo permitir o reforço das receitas municipais e consequente 

diminuição da sua dependência, em matéria financeira, do Orçamento de 

Estado. ------------------------------------------------------------ 

A EHATB integra o setor empresarial local como empresa local de 

promoção do desenvolvimento local e regional, abrangendo neste seu 

objeto social, a prossecução das seguintes atividades: Produção de 

energia elétrica; Promoção, manutenção e conservação de 

infraestruturas urbanísticas e gestão urbana; Renovação e reabilitação 

urbanas e gestão do património edificado; Promoção e gestão de imóveis 

de habitação social; Promoção do desenvolvimento urbano e rural no 

âmbito intermunicipal. ---------------------------------------------- 

Considerando que na sequência da recente eleição dos novos órgãos 

autárquicos para o quadriénio 2021/2025, torna-se necessário, de 

acordo com o previsto na lei, proceder à nomeação dos representantes 

do Municípios nas diversas entidades, nas quais este tenha 

participação. ------------------------------------------------------ 

Considerando que à luz do disposto no Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, compete à Câmara Municipal designar o representante do 

município na assembleia geral das empresas locais ------------------- 

II – Da Proposta Stricto Sensu -------------------------------------- 

Pelas razões acima evidenciadas e para efeitos do estipulado na alínea 

oo), do n.º 1 do artigo 33.º, Lei n. º75/2013, de 12 de setembro, tomo 

a liberdade de propor ao executivo camarário, adote deliberação no 

sentido de: --------------------------------------------------------- 

Aceitar a designação do Presidente da Câmara, Nuno Vaz Ribeiro, como 

representante da Câmara Municipal na Assembleia Geral da EHATB, EIM, 

S.A. --------------------------------------------------------------- 

Paços do Município de Chaves, aos 20 de outubro de 2021. ------------ 

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

Francisco Melo ------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------- 
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A votação da proposta, em apreciação, decorreu, por escrutínio 

secreto, nos termos do disposto no artigo 31º do Código do Procedimento 

Administrativo e n.º 3, do artigo 55º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 

12 setembro. -------------------------------------------------------- 

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

Apuramento da Votação: --------------------------------------------- 

Votos a Favor – 6 ---------------------------------------------------  

Voto em Branco – 0 -------------------------------------------------- 

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

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

se. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

2.7. DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE CHAVES NA ASSOCIAÇÃO 

PROMOTORA DO ENSINO PROFISSIONAL PARA O ALTO TÂMEGA (APEPAT). PROPOSTA 

N.º 15/GAPV/2021. --------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Da Contextualização da Proposta --------------------------------- 

A Escola Profissional de Chaves - EPC, criada em 26 de setembro de 

1989, ao abrigo do DL 26/89 de 21 janeiro, por iniciativa da Câmara 

Municipal de Chaves – CMC, iniciou a sua atividade em 25 de outubro 

de 1989. Associaram-se mais tarde à iniciativa a Santa Casa da 

Misericórdia de Chaves - SCMC e a Associação do Comercio, Indústria, 

Serviços e Agrícola - ACISAT. --------------------------------------- 

As três entidades constituíram posteriormente, dando cumprimento às 

recomendações do DL 4/98 de 08 de janeiro, a Associação Promotora de 

Ensino Profissional para o Alto Tâmega – APEPAT em 02 de julho de1999. 

A Escola Profissional de Chaves desenvolve a sua atividade em 

instalações próprias construídas para o efeito, propriedade da 

Associação Promotora de Ensino Profissional para o Alto Tâmega, 

inauguradas em 08 de julho de 1999 e localizadas na Fonte do Leite em 

Chaves, depois da instalação inicial na Urbanização da Raposeira em 

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

Ministra Cursos Profissionais que conferem aos alunos, que os 

concluem, uma dupla certificação: académica e profissional. Fazem 

parte da oferta formativa da Escola Profissional várias áreas como a 

Hotelaria e Restauração, Receção, Turismo, Informática, Eletricidade 

e Eletrónica, Mecatrónica, Energias Renováveis, Contabilidade, Gestão, 

Marketing, Saúde, Higiene e Segurança, candidatadas ciclicamente 

segundo as perspetivas de empregabilidade, a curto e médio prazo dos 

diplomados, visando sempre responder às necessidades do tecido 

económico e social do Alto Tâmega. ---------------------------------- 

Considerando que na sequência da recente eleição dos novos órgãos 

autárquicos para o quadriénio 2021/2025, torna-se necessário, de 

acordo com o previsto na lei, proceder à nomeação dos representantes 

do Municípios nas diversas entidades, nas quais este tenha 

participação. ------------------------------------------------------ 

Considerando que à luz do disposto no Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, compete à Câmara Municipal designar os representantes do 

município nas empresas/intuições locais. ---------------------------- 

II – Da Proposta Stricto Sensu -------------------------------------- 

Pelas razões acima evidenciadas e para efeitos do estipulado na alínea 

oo), do nº1 do Artigo 33º, Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, tomo a 

liberdade de propor ao executivo camarário, que adote deliberação no 

sentido de aprovar a representação que se indica na Associação 

Promotora de Ensino Profissional para o Alto Tâmega – APEPAT, a saber:  
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Presidente da Câmara Municipal – Nuno Vaz Ribeiro; ------------------ 

Vereador – Francisco António Chaves de Melo ------------------------- 

Vereador – Nuno André Monteiro Coelho Chaves ------------------------ 

Em caso afirmativo, deverá o teor integral da presente deliberação ser 

levada ao conhecimento da associação em causa, expedindo-se, para o 

efeito, a competente notificação, nos termos do Código do Procedimento 

Administrativo. ---------------------------------------------------- 

Paços do Município de Chaves, aos 20 de outubro de 2021. ------------ 

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

Nuno Vaz ------------------------------------------------------------ 

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

A votação da proposta, em apreciação, decorreu, por escrutínio 

secreto, nos termos do disposto no artigo 31º do Código do Procedimento 

Administrativo e n.º 3, do artigo 55º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 

12 setembro. -------------------------------------------------------- 

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

Apuramento da Votação: --------------------------------------------- 

Votos a Favor – 6 ---------------------------------------------------  

Voto em Branco – 0 -------------------------------------------------- 

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

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

se. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

2.8. FLAVIFOMENTO – ASSOCIAÇÃO PARA O FOMENTO E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE CHAVES - DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTES DO 

MUNICÍPIO DE CHAVES NOS ÓRGÃOS SOCIAIS. PROPOSTA N.º 16/GAPV/2021. -- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A Associação para o Fomento e Desenvolvimento Sustentável do Município 

de Chaves – FLAVIFOMENTO, é constituída pela Câmara Municipal de Chaves 

e ACISAT- Associação Comercial e Industrial do Alto Tâmega, sendo que 

a cada Unidade de Participação correspondem 1.000,00€, detendo o 

Município cinco (5) unidades de participação e a ACISAT uma (1) unidade 

de participação. ---------------------------------------------------- 

A FLAVIFOMENTO tem como objetivo orientar a sua atividade a partir de 

uma imagem de qualidade e diferenciação, assente no estabelecimento 

de uma inter-relação com o seu meio envolvente, através da abertura à 

comunidade local e zona transfronteiriça, bem como as questões 

relacionadas com o ordenamento do território, preservação ambiental, 

desenvolvimento do tecido económico regional através do reforço, 

estruturação e diversificação do mesmo. Atua na valorização de 

recursos endógenos e a fixação da população, bem como promoção de um 

ambiente social mais justo. ----------------------------------------- 

Considerando que na sequência da recente eleição dos novos órgãos 

autárquicos para o quadriénio 2021/2025, torna-se necessário, de 

acordo com o previsto na lei, proceder à nomeação dos representantes 

do Municípios nas diversas entidades, nas quais este tenha 

participação. ------------------------------------------------------ 

Considerando que à luz do disposto no Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, compete à Câmara Municipal designar os representantes do 

município nos órgãos sociais das entidades participadas. ------------ 

II – Da Proposta Stricto Sensu -------------------------------------- 

Pelas razões acima evidenciadas e para efeitos do estipulado na alínea 

oo), do n.º 1 do artigo 33.º, Lei n. º 75/2013, de 12 de setembro, 
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tomo a liberdade de sugerir ao Executivo Municipal a aprovação da 

seguinte proposta: -------------------------------------------------- 

Que sejam designados como representantes da Câmara Municipal nos 

órgãos da FLAVIFOMENTO – Associação para o Fomento e Desenvolvimento 

Sustentável do Município de Chaves, a saber: ------------------------ 

Direção ------------------------------------------------------------ 

Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz Ribeiro; ------------------- 

Membro da Assembleia Municipal, Rogério Alberto Amorim Reis Moura. -- 

Assembleia Geral  --------------------------------------------------- 

Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência, Tiago José da Mata Morais 

Caldas; ------------------------------------------------------------ 

Secretária do Gabinete de Apoio à Presidência e Vereadores, Elvira 

Maria da Silva Aguiar - Assembleia Geral. --------------------------- 

Conselho Fiscal ----------------------------------------------------- 

Luís Manuel Areias Fontes. ------------------------------------------ 

Paços do Município de Chaves, aos 20 de outubro de 2021. ------------ 

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

Francisco Melo ------------------------------------------------------ 

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

A votação da proposta, em apreciação, decorreu, por escrutínio 

secreto, nos termos do disposto no artigo 31º do Código do Procedimento 

Administrativo e n.º 3, do artigo 55º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 

12 setembro. -------------------------------------------------------- 

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

Apuramento da Votação: --------------------------------------------- 

Votos a Favor – 6 ---------------------------------------------------  

Voto em Branco – 0 -------------------------------------------------- 

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

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

se. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

2.9. PROCENTRO – ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DO CENTRO URBANO DE CHAVES 

- DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE CHAVES. PROPOSTA N.º 

17/GAPV/2021. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A Associação para a Promoção do Centro Urbano de Chaves – PROCENTRO é 

uma associação privada sem fins lucrativos fundada pela Câmara 

Municipal de Chaves e pela ACISAT – Associação Empresarial do Alto 

Tâmega, em 13/03/2007, ao abrigo do Despacho n.º 261181/2005, de 29 

de novembro. -------------------------------------------------------- 

Teve a sua génese nos projetos PROCOM e URBCOM, que nasceram em 1998, 

para a revitalização do centro histórico de Chaves, cujo objetivo era 

melhorar a situação do comércio, da cidade e a qualidade de vida dos 

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

Desde a sua criação, esta instituição tem vindo a levar a efeito, um 

conjunto de ações de reconhecido interesse público, de forma a se 

estruturar a criação de um espaço urbano e comercial de qualidade. -- 

As atividades desenvolvidas até ao presente centram-se na exploração 

comercial de mupis e sinalética urbana, animação de rua do Centro 

Histórico e ações promocionais, tais como as feiras de stocks, feiras 

de velharias, animação de Natal, entre outras. ---------------------- 

Considerando que na sequência da recente eleição dos novos órgãos 

autárquicos para o quadriénio 2021/2025, torna-se necessário, de 

acordo com o previsto na lei, proceder à nomeação dos representantes 
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do Município nas diversas entidades, nas quais este tenha 

participação. ------------------------------------------------------ 

Considerando que à luz do disposto no Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, compete à Câmara Municipal designar os representantes do 

município nos órgãos sociais das entidades participadas. ------------ 

II – Da Proposta Stricto Sensu -------------------------------------- 

Pelas razões acima evidenciadas e para efeitos do estipulado na alínea 

oo), do n.º 1 do artigo 33.º, Lei n. º 75/2013, de 12 de setembro, 

tomo a liberdade de sugerir ao Executivo Municipal a aprovação da 

seguinte proposta: -------------------------------------------------- 

Que sejam designados como representantes da Câmara Municipal nos 

órgãos da PROCENTRO – Associação para a Promoção do Centro Urbano de 

Chaves - Designação de Representante do Município de Chaves, a saber: 

Direção ------------------------------------------------------------ 

Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz Ribeiro. ------------------- 

Assembleia Geral ---------------------------------------------------- 

Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência, Tiago José da Mata Morais 

Caldas; ------------------------------------------------------------ 

Secretária do Gabinete de Apoio à Presidência e Vereadores, Elvira 

Maria da Silva Aguiar. ---------------------------------------------- 

Conselho Fiscal ----------------------------------------------------- 

Vereador, Nuno André Monteiro Coelho Chaves. ------------------------ 

Paços do Município de Chaves, aos 20 de outubro de 2021. ------------ 

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

Francisco Melo ------------------------------------------------------ 

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

A votação da proposta, em apreciação, decorreu, por escrutínio 

secreto, nos termos do disposto no artigo 31º do Código do Procedimento 

Administrativo e n.º 3, do artigo 55º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 

12 setembro. -------------------------------------------------------- 

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

Apuramento da Votação: --------------------------------------------- 

Votos a Favor – 6 ---------------------------------------------------  

Voto em Branco – 0 -------------------------------------------------- 

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

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

se. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

2.10. VIDAGUSTERMAS – ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 

TERMAL E TURÍSTICO DE VIDAGO - DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO 

DE CHAVES NA ASSEMBLEIA GERAL. PROPOSTA N.º 18/GAPV/2021. ----------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A Associação para a Promoção e Desenvolvimento Termal e Turístico de 

Vidago – VIDAGUSTERMAS, com sede nas antigas instalações do Centro de 

Saúde de Vidago, EN2, n.º 234, em Vidago, tem por objeto, 

designadamente, a construção e gestão de um balneário termal, bem como 

de outros equipamentos de interesse turístico, o desenvolvimento 

termal e turístico de Vidago e a promoção da vila como destino termal 

e turístico. -------------------------------------------------------- 

Considerando que o associado Município de Chaves, na qualidade de 

associado efetivo, deve, nos termos da alínea d), do artigo 4.º, do 

Capítulo II, dos Estatutos, nomear o seu representante na Assembleia 

Geral da Associação. ------------------------------------------------ 
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Considerando que na sequência da recente eleição dos novos órgãos 

autárquicos para o quadriénio 2021/2025, torna-se necessário, de 

acordo com o previsto na lei, proceder à nomeação dos representantes 

do Municípios nas diversas entidades, nas quais este tenha 

participação. ------------------------------------------------------ 

Considerando que à luz do disposto no Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, compete à Câmara Municipal designar o representante do 

município na assembleia geral das entidades participadas. ----------- 

II – Da Proposta Stricto Sensu -------------------------------------- 

Pelas razões acima evidenciadas e para efeitos do estipulado na alínea 

oo), do n.º 1 do artigo 33.º, Lei n. º75/2013, de 12 de setembro, tomo 

a liberdade de propor ao executivo camarário, adote deliberação no 

sentido de: --------------------------------------------------------- 

Aceitar a designação do Vereador, Nuno André Monteiro Coelho Chaves, 

como representante da Câmara Municipal da Associação Vidagustermas. - 

Paços do Município de Chaves, aos 20 de outubro de 2021. ------------ 

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

Nuno Vaz ------------------------------------------------------------ 

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

A votação da proposta, em apreciação, decorreu, por escrutínio 

secreto, nos termos do disposto no artigo 31º do Código do Procedimento 

Administrativo e n.º 3, do artigo 55º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 

12 setembro. -------------------------------------------------------- 

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

Apuramento da Votação: --------------------------------------------- 

Votos a Favor – 6 ---------------------------------------------------  

Voto em Branco – 0 -------------------------------------------------- 

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

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

se. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

2.11. AECT CHAVES VERIN – AGRUPAMENTO EUROPEU DE COOPERAÇÃO 

TERRITORIAL CHAVES VERIN - DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO 

DE CHAVES. PROPOSTA N.º 19/GAPV/2021. ------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

O Municípios de Chaves e Verin constituíram entre si o Agrupamento 

Europeu de Cooperação Transfronteiriça Chaves-Verin de acordo com as 

disposições constantes no Convénio constitutivo, em conformidade com 

o artigo 9.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 1082/2006, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 5 de julho de 2006, sobre o Agrupamento 

Europeu de Cooperação Territorial (AECT). --------------------------- 

A Eurocidade Chaves-Verin, AECT (Agrupamento Europeu de Cooperação 

Transfronteiriça), é uma pessoa jurídica de direito público com 

personalidade jurídica própria em Espanha e Portugal, sendo 

constituída pelos Municípios de Chaves e Verin. --------------------- 

A Eurocidade tem por objetivo a promoção da cooperação territorial 

europeia e fortalecer social e economicamente a região, atuando em 

áreas como a agricultura, turismo ou ordenamento de território, 

fomentando a eurocidadania e o desenvolvimento de ambas as 

comunidades. ------------------------------------------------------- 

Considerando que na sequência da recente eleição dos novos órgãos 

autárquicos para o quadriénio 2021/2025, torna-se necessário, de 

acordo com o previsto na lei, proceder à nomeação dos representantes 
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do Municípios nas diversas entidades, nas quais este tenha 

participação. ------------------------------------------------------ 

Considerando que à luz do disposto no Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, compete à Câmara Municipal designar o representante do 

município nos órgãos sociais das entidades participadas. ------------ 

II – Da Proposta Stricto Sensu -------------------------------------- 

Pelas razões acima evidenciadas e para efeitos do estipulado na alínea 

oo), do n.º 1 do artigo 33.º, Lei n. º 75/2013, de 12 de setembro, 

tomo a liberdade de sugerir ao Executivo Municipal a aprovação da 

seguinte proposta: -------------------------------------------------- 

Que sejam designados como representantes da Câmara Municipal nos 

órgãos da AECT Chaves Verin – Agrupamento Europeu de Cooperação 

Territorial Chaves Verin, a saber: ---------------------------------- 

Mesa da Assembleia Geral -------------------------------------------- 

Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz Ribeiro; ------------------- 

Vice-Presidente, Francisco António Chaves de Melo; ------------------ 

Vereadora, Paula Fernanda da Mota Chaves; --------------------------- 

Vereador, Nuno André Monteiro Coelho Chaves. ------------------------ 

Paços do Município de Chaves, aos 15 de outubro de 2021. ------------ 

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

Nuno Vaz ------------------------------------------------------------ 

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

A votação da proposta, em apreciação, decorreu, por escrutínio 

secreto, nos termos do disposto no artigo 31º do Código do Procedimento 

Administrativo e n.º 3, do artigo 55º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 

12 setembro. -------------------------------------------------------- 

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

Apuramento da Votação: --------------------------------------------- 

Votos a Favor – 6 ---------------------------------------------------  

Voto em Branco – 0 -------------------------------------------------- 

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

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

se. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

2.12. PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO DO VEREADOR PARA INTEGRAR A COMISSÃO 

MUNICIPAL DE TOPONÍMIA, DE ACORDO COM O PREVISTO NO N.º 1, DO ARTIGO 

6.º, DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE TOPONÍMIA E NUMERAÇÃO DE POLÍCIA DO 

MUNICÍPIO DE CHAVES. PROPOSTA N.º 20/GAPV/2021. --------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Considerando que o regime jurídico das autarquias locais – Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na ulterior redação -  mantém a 

competência, em matéria de toponímia, na esfera da Câmara Municipal, 

conforme previsão constante na alínea ss) do n.º 1, do artigo 33.º, 

com possibilidade de delegação no Presidente e subdelegação nos 

Vereadores, nos termos do n.º 1 do artigo 34.º do mesmo diploma legal; 

Considerando que, por deliberações de 8 de maio de 2012 e 27 de junho 

de 2012, a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal, respetivamente, 

aprovaram a alteração do n.º 1, do artigo 6.º do Regulamento Municipal 

de Toponímia Municipal e Numeração de Polícia do Município de Chaves; 

Considerando que, por deliberação da Câmara Municipal, tomada em sua 

reunião ordinária realizada, no pretérito dia 14 de fevereiro de 2014, 

veio a ser, administrativamente, aprovada proposta consubstanciada, 

precisamente, na designação dos elementos da comissão municipal de 
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toponímia, de acordo com o previsto no n.º 1, do artigo 6.º do 

Regulamento Municipal, em vigor, sobre a matéria; ------------------- 

Considerando que, à luz de tal deliberação, tal comissão tem a seguinte 

composição: -------------------------------------------------------- 

- Vereador responsável pela área de intervenção municipal da Gestão 

Urbanística; ------------------------------------------------------- 

- Vereador que não se encontre em regime de meio tempo ou tempo 

inteiro; ----------------------------------------------------------- 

- Presidente da Assembleia Municipal; ------------------------------- 

- Chefe da Divisão de Desenvolvimento Sociocultural; ---------------- 

- Chefe da Divisão de Ordenamento do Território e Desenvolvimento 

Urbano; ------------------------------------------------------------ 

- Um representante do Grupo Cultural “Aquae Flaviae”. --------------- 

Considerando que, em sintonia com a previsão constante n.º 1, do artigo 

6.º do Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia do 

Município de Chaves, e, tendo em conta as alterações na composição dos 

respetivos órgãos, em resultado das últimas Eleições Autárquicas de 

2021, realizadas no dia 26 de setembro de 2021, pretende-se promover 

a designação dos elementos da Comissão Municipal de Toponímia. ------ 

II – Da Proposta em Sentido Estrito --------------------------------- 

Destarte, e atendendo às razões de facto e de direito acima enunciadas, 

tomo a liberdade de propor ao executivo municipal que tome deliberação 

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

a) Designar o Senhor Vereador Carlos Augusto Castanheira Penas, 

Vereador que não se encontra em regime de meio tempo ou tempo inteiro, 

para integrar a aludida Comissão Municipal. ------------------------- 

Paços do município de Chaves, aos 20 dias de outubro de 2021. ------- 

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

(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------- 

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

A votação da proposta, em apreciação, decorreu, por escrutínio 

secreto, nos termos do disposto no artigo 31º do Código do Procedimento 

Administrativo e n.º 3, do artigo 55º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 

12 setembro. -------------------------------------------------------- 

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

Apuramento da Votação: --------------------------------------------- 

Votos a Favor – 6 ---------------------------------------------------  

Voto em Branco – 0 -------------------------------------------------- 

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

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

se. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

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

Seguidamente, usou da palavra o Presidente da Câmara, Nuno Vaz, tendo 

agradecido a confiança que o executivo municipal expressou ao aprovar, 

por unanimidade, as designações/representantes do município nas 

diferentes entidades. ----------------------------------------------- 

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

 

 

2.13. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS. LEI N.º 

50/2018, DE 16 DE AGOSTO, E RESPETIVOS DIPLOMAS LEGAIS DE ÂMBITO 

SETORIAL. EXERCÍCIO DO DIREITO DE NÃO ACEITAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE 

COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL NO ANO DE 2021. PROPOSTA N.º 

22/GAPV/2021. ------------------------------------------------------ 
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Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que, no pretérito dia 17/08/2018, entrou em vigor a 

Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, a qual veio estabelecer o quadro de 

transferências de competências para as autarquias locais, 

concretizando os princípios da subsidiariedade, da descentralização 

administrativa e da autonomia do poder local; ----------------------- 

2. Considerando que, de acordo com o artigo 4.º, da retrocitada Lei, 

a transferência de competências é concretizada através de diplomas 

legais de âmbito setorial, relativos às diversas áreas a 

descentralizar e nos quais ficarão estabelecidas as disposições 

transitórias adequadas à respetiva gestão;  ------------------------- 

3. Considerando que no dia 12/08/2020, foi publicado em Diário da 

República, o Decreto-Lei n.º 55/2020, que visa a concretização do 

quadro de transferência de competências para os órgãos municipais e 

para as entidades intermunicipais no domínio da Ação Social; ------- 

4. Considerando que no dia 17/03/2021 foram publicadas em Diário da 

República um conjunto de Portarias – concretamente, a Portaria n.º 

63/2021, a Portaria n.º 64/2021, a Portaria n.º 65/2021 e a Portaria 

66/2021 - que vieram regulamentar, respetivamente, a enunciada 

transferência de competências no âmbito da Ação Social, em matéria de 

serviço de atendimento e de acompanhamento social (SAAS), sobre o 

exercício de competências de coordenação administrativa e financeira 

do programa de contratos locais de desenvolvimento social, os termos 

de operacionalização da transição de competências em matéria de 

celebração e acompanhamento dos contratos de inserção dos 

beneficiários do RSI e os termos da criação das cartas sociais 

municipais e supramunicipais; -------------------------------------- 

5. Considerando que, de acordo com o disposto no artigo 16.º do 

Decreto-lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, no prazo de 30 dias, 

especialmente no dia 29/03/2021, o Governo fez chegar ao Município de 

Chaves, o projeto de mapa contendo os elementos financeiros, os 

recursos humanos em causa e respetivos ratios, os acordos e protocolos 

vigentes, bem como o número de processos familiares em acompanhamento 

e outros dados considerados relevantes, tendo em vista competente e 

tempestiva pronúncia, sendo certo que a sua falta determinaria 

concordância com o teor do projeto; -------------------------------- 

6. Considerando que, e após a receção dos elementos enunciados, o 

Município de Chaves, no estrito cumprimento do prazo legalmente fixado 

para o efeito (30 dias corridos) efetuou a imprescindível avaliação e 

ponderação, tendo-se pronunciado desfavoravelmente relativamente ao 

projeto de mapa contendo os elementos financeiros, os recursos humanos 

em causa e respetivos ratios, em sintonia com o teor da proposta 

42/GAPV/2021, de 22/04/2021, sancionada pelo órgão executivo em 

reunião realizada em 24/04/2021 e pelo órgão deliberativo em sessão 

levada a efeito em 26/05/2021, objeto de competente notificação junto 

de Sua Excelência, a Senhora Secretária de Estado da Ação Social; 

7. Considerando que, o Despacho n.º 9817-A/2021, publicado em Diário 

da República II Série, n.º 196, parte C, em 08/10/2021, prevê em anexo 

o mapa com os encargos anuais com as competências descentralizadas no 

âmbito da Ação Social, permanecendo praticamente inalterados, face ao 

projeto de mapa antes indicado, os montantes nele inscritos, saber: 
Proposta de 

encargos anuais 

apresentada pelo 

Governo 

Acordos 

SAAS 

Protocolos 

Acordos 

Inserção RSI 

Subsídios 

eventuais 

Recursos 

Humanos 

Total 
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Projeto de mapa 

(29/03/2021) 
€0 €546.057,00 €19.469,69 €24.685,28 €590.211,97 

Mapa    (08/10/2021) €0 €546.057,00 €19.470,00 €24.685,00 €590.212,00 

8. Considerando que, atenta a previsão constante no n.º 2 do artigo 

24.º do Decreto-lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, “Relativamente ao 

ano de 2021, os municípios e entidades intermunicipais que não 

pretendam assumir as competências previstas no presente decreto-lei 

podem fazê-lo mediante comunicação desse facto à Direção-Geral das 

Autarquias Locais (DGAL), após prévia deliberação dos seus órgãos 

deliberativos, até 60 dias após a publicação, no Diário da República, 

do despacho previsto no n.º 3 do artigo 16.º e das portarias referidas 

nos artigos 10.º e 11.º”, importa salvaguardar o cumprimento de tal 

comunicação, sem prejuízo que “todas as competências previstas no 

presente decreto-lei consideram-se transferidas para as autarquias 

locais e entidades intermunicipais até 31 de março de 2022”, em 

sintonia com o n.º 4 do mesmo preceito legal; ---------------------- 

9. Considerando que, após ponderação e reflexão internas, e chamando 

à colação o teor da informação técnica n.º 32/2021 da Divisão de 

Educação de Ação Social, de 14/04/2021, e superior despacho nela 

exarado de 22/04/2021, foi possível concluir que a transferência, e 

subsequente assunção, das competências no domínio da Ação Social  a 

transferir para o Município de Chaves, nos termos do retromencionado 

Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, atento o disposto no artigo 

12.º e no artigo 16.º, ambos da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, e 

das Portarias de regulamentação n.ºs 63, 64, 65 e 66/2021, de 17 de 

março, comportam um ónus, quer do ponto de vista financeiro quer do 

ponto de vista operacional, de mui difícil concretização, em face da 

realidade desta Autarquia Local, e sem prejuízo do contexto de Pandemia 

Covid19 envolvente, suscetível de comprometer o cabal desenvolvimento 

e a boa execução de tais competências, com especial enfoque na 

discrepância dos montantes apurados por esta autarquia e ora 

reiterados,  a saber: 
Proposta de 

encargos anuais 

apresentada pelo 

Governo 

Acordos 

SAAS 

Protocolos 

Acordos 

Inserção RSI 

Subsídios 

eventuais 

Recursos 

Humanos 

Total 

Projeto de mapa 

(29/03/2021) 
€0 €546.057,00 €50.600,00 €98.741,12 €695.398,12 

10. Considerando que, finalmente, importa, ex novo, renovar junto das 

entidades competentes que os montantes constantes do mapa anexo ao 

Despacho n.º 9817-A/2021, publicado em Diário da República II Série, 

n.º 196, parte C, em 08/10/2021, e ainda os demais elementos revelantes 

associados ao exercício anual das competências transferidas no domínio 

da Ação Social, se revelam  manifestamente insuficientes para fazer 

face aos encargos com as competências ora em referência e a sua 

competente e cabal assunção atenta a prestação de serviços de 

proximidade ao cidadão. --------------------------------------------- 

II – Da Proposta Stricto Sensu ------------------------------------- 

Em coerência com as razões anteriormente enunciadas e nos termos do 

quadro legal aplicável, tomo a liberdade de sugerir a adoção da 

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

a) Agendamento do presente assunto para a próxima reunião da Câmara 

Municipal de Chaves, em vista a que tal órgão executivo tome 

deliberação consubstanciada na não aceitação da transferência no ano 

de 2021 das competências no domínio da Ação Social, à luz do disposto 

no Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, atenta a previsão do 

artigo 12.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, e nas Portarias de 

regulamentação n.ºs 63, 64, 65 e 66/2021, de 17 de março, a par do 
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Despacho n.º 9817-A/2021, publicado em Diário da República II Série, 

n.º 196, parte C, em 08/10/2021; ------------------------------------ 

b) Sequencialmente, e caso a presente proposta seja aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, deverá a mesma ser agendada para uma 

próxima sessão da Assembleia Municipal para ulterior sancionamento do 

aludido órgão deliberativo da Autarquia, conforme previsto nos 

diplomas legais concretizadores de tais transferências; ------------- 

c) No estrito cumprimento do quadro legal aplicável, dever-se-á 

comunicar o teor de tal deliberação à DGAL dentro do prazo legalmente 

fixado, no n.º 2 do artigo 24.º do Decreto-Lei nº 55/2020, de 12 de 

agosto, sob pena de, não o fazendo, as competências, referidas na 

anterior alínea a), se considerarem transferidas para o Município de 

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

d) Por último, dever-se-á proceder à publicitação da deliberação 

que vier a ser tomada pela Assembleia Municipal, nos termos previstos 

no artigo 56.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

ulterior redação. -------------------------------------------------- 

Chaves, aos 20 de outubro de 2021. ---------------------------------- 

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

Nuno Vaz ----------------------------------------------------------- 

Em anexo: Informação técnica n.º 32/2021 da Divisão de Educação de 

Ação Social, de 14/04/2021, e superior despacho nela exarado de 

22/04/2021. -------------------------------------------------------- 

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

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

se. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

2.14. APROVAÇÃO DOS TURNOS DE FARMÁCIAS PARA O ANO DE 2022 - EMISSÃO 

DE PARECER POR PARTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO MUNICIPAL -. PROPOSTA Nº 

23/GAPV/2021. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1 – A Portaria nº. 277/2012, de 12 de setembro, veio definir o horário 

padrão de funcionamento das farmácias de oficina, e regulamentar o 

procedimento de aprovação, duração, execução, divulgação e 

fiscalização das escalas e turnos das mesmas, devendo, a Câmara 

Municipal territorialmente competente, emitir parecer, a pedido da 

Administração Regional de Saúde, nos termos do nº.2, do art. 3º da 

referida Portaria. -------------------------------------------------- 

2 – A Administração Regional de Saúde Norte, I.P., veio, através de 

e-mail, datado de 16 de outubro, com o registo de entrada nos serviços 

municipais nº14178/21, e instruído com a escala de turnos de serviço 

para 2022, solicitar a emissão, por parte do Executivo Camarário, de 

parecer, conforme documento, cujo teor aqui se dá por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais e que se anexa à presente 

proposta. ---------------------------------------------------------- 

3 - Considerando que, no âmbito do Procedimento Administrativo Prévio 

à decisão de aprovação dos turnos das Farmácias, compete às Câmaras 

Municipais das respectivas Sub-regiões de Saúde, emitir parecer sobre 

a proposta de constituição dos turnos das Farmácias, na esteira do 

disposto no n.º 2, do artigo 3º, Portaria n.º. 277/12, de 12 de 

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

II – Da Proposta ---------------------------------------------------- 
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Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima 

enunciados, tomo a liberdade de sugerir ao Executivo Camarário a 

aprovar a seguinte proposta: ---------------------------------------- 

a) Que seja emitido parecer favorável sobre a proposta de Turnos de 

Serviço Permanente das Farmácias de Serviço em Chaves, para o ano de 

2022, conforme calendário em anexo; --------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, dever-se-á dar conhecimento à 

Administração Regional de Saúde Norte, I.P, do teor integral da 

deliberação que vier a ser tomada sobre o presente assunto, expedindo-

se para o efeito, a competente notificação. ------------------------- 

Chaves, 25 de outubro 2021 ------------------------------------------ 

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

(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------- 

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

- O respetivo email e mapa de turnos das Farmácias de serviço, 

instaladas no concelho de Chaves. ----------------------------------- 

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

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

se. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

2.15. DESIGNAÇÃO DE VEREADORES A TEMPO INTEIRO. DESPACHO N.º 

1/GAPV/2021. PARA CONHECIMENTO. ------------------------------------- 

Foi presente o despacho identificado em epígrafe, cujo teor se 

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

Nos termos do disposto no artigo 58.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, na ulterior redação, designo, ao abrigo do n.º 1 do mesmo 

artigo, para o exercício de funções, em regime de tempo inteiro, os 

seguintes Vereadores: ----------------------------------------------- 

• Francisco António Chaves de Melo; ------------------------------ 

• Paula Fernanda da Mota Chaves. --------------------------------- 

Proceda-se à divulgação integral do teor do Despacho, através da 

emissão de Edital e Circular Informativa dirigida a todos os serviços 

municipais. -------------------------------------------------------- 

Com conhecimento à Câmara Municipal. -------------------------------- 

Paços do município de Chaves, aos 15 dias de outubro de 2021. ------- 

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

(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

2.16. DESIGNAÇÃO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. DESPACHO N.º 

2/GAPV/2021. PARA CONHECIMENTO. ------------------------------------- 

Foi presente o despacho identificado em epígrafe, cujo teor se 

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

Nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 57.º, da Lei n.º 169/99, 

de 18 de setembro, na ulterior redação, designo como Vice-Presidente 

da Câmara Municipal, de entre os Vereadores, o Vereador a Tempo 

Inteiro, Francisco António Chaves de Melo, o qual me substituirá nas 

minhas faltas e impedimentos. --------------------------------------- 

Proceda-se à divulgação integral do teor do Despacho, através da 

emissão de Edital e Circular Informativa dirigida a todos os serviços 

municipais.  -------------------------------------------------------- 

Com conhecimento à Câmara Municipal. -------------------------------- 

Paços do município de Chaves, aos 15 dias de outubro de 2021. ------- 
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O Presidente da Câmara Municipal ------------------------------------ 

(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

2.17. CONSTITUIÇÃO DO GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA. DESPACHO N.º 

3/GAPV/2021. PARA CONHECIMENTO. -------------------------------------  

Foi presente o despacho identificado em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Considerando que o Presidente da Câmara pode constituir um Gabinete 

de Apoio à Presidência, de acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 

42.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na ulterior 

redação; ----------------------------------------------------------- 

Considerando que o aludido Gabinete pode ser constituído por um Chefe 

de Gabinete e um Adjunto ou Secretário, de acordo com o disposto na 

alínea a), do n.º 1, do retromencionado artigo, aplicável, no caso sub 

judice, ao Município de Chaves; ------------------------------------- 

Considerando, por último, que face à panóplia de competências próprias 

e aquelas que venham a ser delegadas no Presidente da Câmara, o mesmo 

constitui um verdadeiro órgão do Município – órgão singular – sendo 

indispensável para o seu adequado funcionamento, a criação de um 

Gabinete de Apoio, responsável pela organização administrativa e 

logística associada às decisões administrativas por si corporizadas.  

II – Do Despacho em Sentido Estrito --------------------------------- 

Destarte, de acordo com as razões anteriormente aduzidas, no uso da 

competência que me está legalmente conferida pelo artigo 42.º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na ulterior redação, 

determino o seguinte: ----------------------------------------------- 

1. A criação de um Gabinete de Apoio à Presidência constituído por 

um Chefe de Gabinete e um Adjunto, de acordo com o disposto na alínea 

a), do n.º 1, do artigo 42.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na ulterior redação, e em sintonia com a previsão constante 

no artigo 43.º do mencionado diploma legal, em articulação com o 

disposto no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro; 

2. Para o efeito, nomeio, em regime de comissão de serviço, para 

exercer as funções correspondentes ao lugar de Chefe de Gabinete de 

Apoio à Presidência, Tiago José da Mata Morais Caldas, residente neste 

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

3. Nomeio, em regime de comissão de serviço, para exercer as funções 

correspondentes ao lugar de Adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência, 

Júlio Eliseu dos Anjos Alves, residente neste Concelho de Chaves; --- 

4. As referidas nomeações começam a produzir todos os seus efeitos 

a partir do dia 15/10/2021. ----------------------------------------- 

III – Da Divulgação ------------------------------------------------- 

Promova-se à publicação, em diário oficial, do teor do presente 

Despacho, no que concerne à matéria atinente à nomeação do Chefe de 

Gabinete e Adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência, e 

concomitantemente, dê-se conhecimento do mesmo, através da emissão de 

Edital e Circular Informativa dirigida a todos os serviços municipais.  

Com conhecimento à Câmara Municipal. -------------------------------- 

Paços do município de Chaves, aos 15 dias de outubro de 2021. ------- 

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

(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------- 
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Nota: Em anexo, a respetiva fotocópia do cartão de cidadão, e respetiva 

nota curricular, dos referidos membros do Gabinete de Apoio à 

Presidência ora nomeados. ------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

2.18. CONSTITUIÇÃO DO GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO DESPACHO N.º 

5/GAPV/2021. PARA CONHECIMENTO. ------------------------------------- 

Foi presente o despacho identificado em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Considerando que o Presidente da Câmara pode constituir um Gabinete 

de apoio ao conjunto de Vereadores que exerçam funções a tempo inteiro 

ou a meio tempo, disposto no n.º 2, do artigo 42.º, do Anexo I, da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, na ulterior redação, denominado 

Gabinete de Apoio à Vereação, nos termos do n.º 3 do mesmo preceito 

legal; ------------------------------------------------------------- 

Considerando que o aludido Gabinete pode ser constituído por dois 

Secretários, de acordo com o disposto na alínea b), do n.º 2, do 

retromencionado artigo, aplicável, no caso sub judice, ao Município 

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

Considerando que, por último, face à panóplia de competências, 

legalmente confiadas aos Vereadores do executivo municipal que exercem 

funções a tempo inteiro, especialmente no âmbito do instituto da 

delegação de competências, e inerentes tarefas a considerar, revela-

se indispensável para o seu adequado funcionamento, a criação de um 

Gabinete de Apoio, responsável pela organização administrativa e 

logística associada às decisões administrativas por si corporizadas.- 

II – Do Despacho em Sentido Estrito --------------------------------- 

Destarte, de acordo com as razões anteriormente aduzidas, no uso da 

competência que me está legalmente conferida pelo artigo 42.º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na ulterior redação, 

determino o seguinte: ----------------------------------------------- 

a) A criação de um Gabinete de Apoio à Vereação constituído por um 

Secretário, de acordo com o disposto na alínea b), do n.º 2, do artigo 

42.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na ulterior 

redação, e em sintonia com a previsão constante no artigo 43.º do 

mencionado diploma legal; ------------------------------------------- 

b) Para o efeito, nomeio, em regime de comissão de serviço, para 

exercer as funções correspondentes ao lugar de Secretário, Elvira 

Maria da Silva Aguiar Rodrigues, trabalhadora desta Autarquia, com a 

categoria de Coordenadora Técnica, residente neste Concelho de Chaves, 

para exercer as funções de Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação; 

c) Distribuição das seguintes tarefas ao Secretário do Gabinete de 

Apoio à Vereação: --------------------------------------------------- 

1. Secretariado geral do Gabinete de Apoio à Vereação, devidamente 

articulado com o Gabinete de Apoio à Presidência; ------------------- 

2. Preparação de ações ao nível do protocolo municipal; -------- 

3. Executar outras ações previstas no âmbito do Gabinete de Apoio 

à Vereação, devidamente articuladas com o Gabinete de Apoio à 

Presidência; ------------------------------------------------------- 

d) A referida nomeação começa a produzir todos os seus efeitos a 

partir do dia 15/10/2021. ------------------------------------------- 

III – Da Divulgação ------------------------------------------------- 
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Promova-se à publicação, em diário oficial, do teor do presente 

Despacho, no que concerne à matéria atinente à nomeação do Secretário 

do Gabinete de Apoio à Vereação, e concomitantemente, dê-se 

conhecimento do mesmo, através da emissão de Edital e Circular 

Informativa dirigida a todos os serviços municipais. ---------------- 

Com conhecimento à Câmara Municipal. -------------------------------- 

Paços do município de Chaves, aos 15 dias de outubro de 2021. ------- 

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

(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------- 

Nota: Em anexo, a respetiva fotocópia do cartão de cidadão do referido 

membro do Gabinete de Apoio à Vereação ora nomeado. ----------------- 

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

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

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

 

 

2.19. DESIGNAÇÃO DE VEREADOR A TEMPO INTEIRO. DESPACHO N.º 

7/GAPV/2021. PARA CONHECIMENTO. ------------------------------------- 

Foi presente o despacho identificado em epígrafe, cujo teor se 

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

Considerando que, na sequência da aprovação da proposta n.º 

6/GAPV/2021 pelo órgão executivo, em reunião levada a efeito no 

pretérito dia 19 de outubro de 2021, foi autorizada a fixação de um 

Vereador em Regime de Tempo Inteiro, ao abrigo do regime excecional 

previsto no n.º 2, do artigo 58.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 

na ulterior redação; ------------------------------------------------ 

Nos termos do disposto no enunciado artigo 58.º, da Lei n.º 169/99, 

de 18 de setembro, na ulterior redação, designo, ao abrigo do n.º 1 

do mesmo artigo, para o exercício de funções, em regime de tempo 

inteiro, o seguinte Vereador: --------------------------------------- 

• Nuno André Monteiro Coelho Chaves. ---------------------------- 

Proceda-se à divulgação integral do teor do Despacho, através da 

emissão de Edital e Circular Informativa dirigida a todos os serviços 

municipais. -------------------------------------------------------- 

Com conhecimento à Câmara Municipal. -------------------------------- 

Paços do município de Chaves, aos 20 dias de outubro de 2021. ------- 

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

(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

2.20. DISTRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES PELOS VEREADORES. DESPACHO N.º 

8/GAPV/2021. PARA CONHECIMENTO. ------------------------------------- 

Foi presente o despacho identificado em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Considerando a panóplia de competências próprias legalmente atribuídas 

ao Presidente da Câmara, conforme decorre da aplicação do disposto no 

artigo 35.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

ulterior redação; --------------------------------------------------- 

Considerando que, nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 36.º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na ulterior redação, 

sob a epígrafe “Distribuição de Funções”, o Presidente da Câmara é 

coadjuvado pelos Vereadores no exercício das suas funções; ---------- 
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Considerando que, neste contexto, é necessário proceder à distribuição 

de funções pelo Vice-Presidente da Câmara e Vereadores, 

respetivamente, Francisco António Chaves de Melo, Paula Fernanda da 

Mota Chaves e Nuno André Monteiro Coelho Chaves, os quais irão 

coadjuvar o exercício das competências próprias do Presidente da 

Câmara e correlacionadas com as diferentes áreas de intervenção 

municipal. --------------------------------------------------------- 

II – Do Despacho em Sentido Estrito --------------------------------- 

Destarte, em coerência com as razões de facto e de direito acima 

enunciadas, e nos termos do disposto no artigo 36.º, do Anexo I, da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na ulterior redação, e, bem assim, 

no artigo 44.º, do Código do Procedimento Administrativo, determino a 

seguinte distribuição de funções: ----------------------------------- 

A) Presidente da Câmara, Nuno Vaz ----------------------------------- 

• Finanças Públicas; -------------------------------------------- 

• Património Municipal; ----------------------------------------- 

• Recursos Humanos; --------------------------------------------- 

• Obras Públicas; ----------------------------------------------- 

• Estudos e Projetos de Obras Municipais; ----------------------- 

• Desenvolvimento Económico e Empresarial; ---------------------- 

• Cooperação e Relações Externas; ------------------------------- 

• Setor Empresarial Local; -------------------------------------- 

• Candidaturas e Financiamentos Europeus e Nacionais. ----------- 

B) Vice-Presidente da Câmara e Vereador, Francisco Melo ------------- 

• Educação; ----------------------------------------------------- 

• Cultura; ------------------------------------------------------ 

• Turismo; ------------------------------------------------------ 

• Juventude; ---------------------------------------------------- 

• Desporto e Tempos Livres; ------------------------------------- 

• Bibliotecas e Arquivos; --------------------------------------- 

• Sistemas de Informação e Inteligentes; ------------------------ 

• Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano; ----------- 

• Auditoria, Qualidade e Prevenção da Corrupção; ---------------- 

• Modernização Administrativa e Sistemas de Qualidade; ---------- 

• Transportes Públicos, Trânsito e Estacionamento.  ------------- 

C) Vereadora, Paula Mota -------------------------------------------- 

• Desenvolvimento Rural; ---------------------------------------- 

• Desenvolvimento Humano e Ação social; ------------------------- 

• Mercados e Feiras; -------------------------------------------- 

• Conservação da Natureza; -------------------------------------- 

• Fiscalização Sanitária, Higiene e Saúde Pública; -------------- 

• Defesa do Consumidor. ----------------------------------------- 

D) Vereador, Nuno Chaves -------------------------------------------- 

• Gestão Urbanística; ------------------------------------------- 

• Licenciamentos Diversos; -------------------------------------- 

• Ambiente e Serviços Urbanos; ---------------------------------- 

• Aeródromo Municipal; ------------------------------------------ 

• Proteção Civil; ----------------------------------------------- 

• Vistorias Administrativas; ------------------------------------ 

• Contraordenações Administrativas; ----------------------------- 

• Atendimento e Apoio ao Munícipe; ------------------------------ 

• Fiscalização Municipal. --------------------------------------- 
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III – Da Divulgação ------------------------------------------------- 

Proceda-se à divulgação integral do teor do Despacho, através da 

emissão de Edital e Circular Informativa dirigida a todos os serviços 

municipais. -------------------------------------------------------- 

Com conhecimento à Câmara Municipal. -------------------------------- 

Paços do município de Chaves, aos 20 dias de outubro de 2021. ------- 

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

(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

2.21. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NOS 

RESPETIVOS VEREADORES, NO ÂMBITO DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, 

NA ULTERIOR REDAÇÃO. DESPACHO N.º 9/GAPV/2021. PARA CONHECIMENTO. --- 

Foi presente o despacho identificado em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Considerando a panóplia de competências próprias legalmente atribuídas 

ao Presidente da Câmara, conforme decorre da aplicação do disposto no 

artigo 35.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

ulterior redação; --------------------------------------------------- 

Considerando que, nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 36.º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na ulterior redação, 

sob a epígrafe “Distribuição de Funções”, o Presidente da Câmara é 

coadjuvado pelos vereadores no exercício das suas funções; ---------- 

Considerando que, nos termos do n.º 2, do artigo 36.º da retrocitado 

diploma legal, o Presidente da Câmara Municipal pode delegar ou 

subdelegar competências nos Vereadores;  ---------------------------- 

Considerando que, neste enquadramento, foram determinadas as áreas de 

intervenção municipal atribuídas ao Vereadores que irão coadjuvar o 

Presidente da Câmara no exercício das suas competências próprias, 

muito concretamente, o Vice-Presidente da Câmara e Vereador a Tempo 

Inteiro, Francisco Melo, a Vereadora a Tempo Inteiro, Paula Chaves, e 

o Vereador a Tempo Inteiro, Nuno Chaves, tudo isto, conforme documento 

que se anexa ao presente Despacho; ---------------------------------- 

Considerando que, finalmente, que importa dar certeza, segurança e paz 

jurídicas aos atos praticados pelos Vereadores no exercício das 

funções que lhe foram cometidas por referência às diversas áreas de 

intervenção municipal. ---------------------------------------------- 

II – Do Despacho em Sentido Estrito --------------------------------- 

Destarte, em coerência com as razões de facto e de direito acima 

enunciadas, e nos termos do disposto no artigo 35.º e no artigo 36.º, 

ambos do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na ulterior 

redação, e, bem assim, no artigo 44.º, do Código do Procedimento 

Administrativo, delego nos Vereadores abaixo indicados, as seguintes 

competências: ------------------------------------------------------ 

A) Vice-Presidente da Câmara e Vereador a Tempo Inteiro, Francisco 

Melo --------------------------------------------------------------- 

• Assinar ou visar a correspondência da Câmara Municipal que tenha 

como destinatários quaisquer entidades ou organismos públicos, 

correlacionada com a respetiva área de intervenção municipal; -------  

• Autorizar a realização de despesas até ao valor máximo de 

49.879,79 euros, à luz das disposições combinadas previstas, 

respetivamente, na alínea f), do n.º 1, do artigo 35.º, do Anexo I, 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na ulterior redação, e na alínea 
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a), do n.º 1, do artigo 18.º, do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, 

na ulterior redação; ------------------------------------------------ 

• Autorizar o pagamento de despesas realizadas correlacionadas com 

a respetiva área de intervenção municipal; -------------------------- 

• Responder, em tempo útil e de modo a permitir a sua apreciação 

na sessão seguinte da Assembleia Municipal, aos pedidos de informação 

apresentados por esta e correlacionados com a área de intervenção 

municipal que lhe está atribuída. ----------------------------------- 

• Conceder autorizações de utilização de edifícios/equipamentos no 

âmbito das respetivas áreas de intervenção municipal. --------------- 

B) Vereadora a Tempo Inteiro, Paula Chaves -------------------------- 

• Assinar ou visar a correspondência da Câmara Municipal que tenha 

como destinatários quaisquer entidades ou organismos públicos, 

correlacionada com a respetiva área de intervenção municipal; ------- 

• Autorizar a realização de despesas até ao valor máximo de 

49.879,79 euros, à luz das disposições combinadas previstas, 

respetivamente, na alínea f), do n.º 1, do artigo 35.º, do Anexo I, 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na ulterior redação, e na alínea 

a), do n.º 1, do artigo 18.º, do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, 

na ulterior redação; ------------------------------------------------ 

• Autorizar o pagamento de despesas realizadas correlacionadas com 

a respetiva área de intervenção municipal; -------------------------- 

• Responder, em tempo útil e de modo a permitir a sua apreciação 

na sessão seguinte da Assembleia Municipal, aos pedidos de informação 

apresentados por esta e correlacionados com a área de intervenção 

municipal que lhe está atribuída; ----------------------------------- 

• Determinar a instrução dos processos de contraordenação e aplicar 

as coimas, no âmbito de infrações correlacionadas com a respetiva área 

de intervenção municipal. ------------------------------------------- 

• Conceder autorizações de utilização de edifícios/equipamentos no 

âmbito das respetivas áreas de intervenção municipal. --------------- 

C) Vereador a Tempo Inteiro, Nuno Chaves ---------------------------- 

• Assinar ou visar a correspondência da Câmara Municipal que tenha 

como destinatários quaisquer entidades ou organismos públicos, 

correlacionada com a respetiva área de intervenção municipal; ------- 

• Autorizar a realização de despesas até ao valor máximo de 

49.879,79 euros, à luz das disposições combinadas previstas, 

respetivamente, na alínea f), do n.º 1, do artigo 35.º, do Anexo I, 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na ulterior redação, e na alínea 

a), do n.º 1, do artigo 18.º, do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, 

na ulterior redação; ------------------------------------------------ 

• Autorizar o pagamento de despesas realizadas correlacionadas com 

a respetiva área de intervenção municipal; -------------------------- 

• Responder, em tempo útil e de modo a permitir a sua apreciação 

na sessão seguinte da Assembleia Municipal, aos pedidos de informação 

apresentados por esta e correlacionados com a área de intervenção 

municipal que lhe está atribuída; ----------------------------------- 

• Conceder licenças policiais ou fiscais, nos termos da lei, 

regulamentos e posturas; -------------------------------------------- 

• Determinar a instrução dos processos de contraordenação e aplicar 

as coimas; ---------------------------------------------------------- 

• Conceder terrenos, nos cemitérios propriedade do município, para 

jazigos, mausoléus e sepulturas perpétuas. -------------------------- 
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• Conceder autorizações de utilização de edifícios/equipamentos no 

âmbito das respetivas áreas de intervenção municipal. --------------- 

III – Da Divulgação ------------------------------------------------- 

Proceda-se à divulgação integral do teor do Despacho, através da 

emissão de Edital e Circular Informativa dirigida a todos os serviços 

municipais. -------------------------------------------------------- 

Com conhecimento à Câmara Municipal. -------------------------------- 

Paços do município de Chaves, aos 20 dias de outubro de 2021. ------- 

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

(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

2.22. DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

NO VEREADOR A TEMPO INTEIRO, NUNO CHAVES. DESPACHO N.º 10/GAPV/2021. 

PARA CONHECIMENTO. -------------------------------------------------- 

Foi presente o despacho identificado em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Considerando a panóplia de competências próprias legalmente atribuídas 

ao Presidente da Câmara, conforme decorre da aplicação do disposto no 

artigo 35.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

ulterior redação; --------------------------------------------------- 

Considerando que, nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 36.º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na ulterior redação, 

sob a epígrafe “Distribuição de Funções”, o Presidente da Câmara é 

coadjuvado pelos vereadores no exercício das suas funções, sendo certo 

que o n.º 2 do enunciado preceito legal prevê que o Presidente da 

Câmara Municipal pode delegar ou subdelegar competências nos 

Vereadores; -------------------------------------------------------- 

Considerando que, atentas as áreas de intervenção municipal atribuídas 

ao Vereador a Tempo Inteiro, Nuno Chaves, o qual, juntamente com os 

demais Vereadores, irão coadjuvar o Presidente da Câmara no exercício 

das suas competências próprias, e, bem assim as competências objeto 

de delegação pelo órgão executivo, em reunião levada a efeito em 19 

de outubro de 2021, com faculdade de subdelegação, quando aplicável;  

Considerando que, a figura de delegação e ou subdelegação de poderes, 

constituindo um fenómeno de desconcentração administrativa, irá 

permitir uma maior eficácia e eficiência no tratamento de processos 

administrativos, garantindo-se, por esta via, uma maior celeridade na 

obtenção da competente decisão administrativa; ---------------------- 

Considerando que, finalmente, que importa dar certeza, segurança e paz 

jurídicas aos atos praticados pelos Vereadores no exercício das 

funções que lhe foram cometidas por referência às diversas áreas de 

intervenção municipal, com especial enfoque relativamente ao exercício 

das funções de Vereador a Tempo Inteiro, Nuno Chaves, no âmbito da 

Gestão Urbanística, designadamente em relação ao Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação (RJUE) e ao Sistema da Indústria 

Responsável (SIR), e no âmbito do licenciamento e fiscalização das 

atividades diversas previstas no Decreto-lei n.º 310/2002, de 18 de 

dezembro, na ulterior redação; -------------------------------------- 

II – Do Despacho em Sentido Estrito --------------------------------- 

Destarte, em coerência com as razões de facto e de direito acima 

enunciadas, e nos termos do disposto no artigo 35.º e no artigo 36.º, 

ambos do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na ulterior 
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redação, e, bem assim, no artigo 44.º e no artigo 47.º, ambos do Código 

do Procedimento Administrativo, determino o seguinte: --------------- 

1. Delego, em matéria de gestão urbanística, designadamente em 

relação ao Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE) e ao 

Sistema da Indústria Responsável (SIR) - nos termos ainda das 

disposições previstas sobre a matéria, respetivamente, no Decreto-lei 

n.º 555/99, de 16 de dezembro, na ulterior redação, e no Decreto-lei 

n.º 73/2015, de 11 de maio - no Vereador a Tempo Inteiro, Nuno Chaves, 

com faculdade de subdelegação, as seguintes competências: ----------- 

a) Concessão de autorização de utilização, bem como as alterações 

da utilização dos edifícios ou suas frações, de acordo com o disposto 

no n.º 3, do artigo 5.º do Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

na ulterior redação; ------------------------------------------------ 

b) Dirigir a instrução do procedimento de controlo prévio das 

respetivas operações urbanísticas, de acordo com o disposto no n.º 2, 

do artigo 8.º, do Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 

ulterior redação; --------------------------------------------------- 

c) Decidir as questões de ordem formal e processual que possam 

obstar ao conhecimento de qualquer pedido apresentado ou comunicação 

apresentados, de acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 11.º, do 

Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na ulterior redação; ----- 

d) Proferir despacho de aperfeiçoamento do pedido sempre que o 

requerimento não contenha a identificação do requerente, do pedido ou 

da localização da operação urbanística a realizar, bem como no caso 

de faltar documento instrutório exigível que seja indispensável ao 

conhecimento da pretensão e cuja falta não possa ser oficiosamente 

suprida, de acordo com o disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 

11.º, do Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na ulterior 

redação; ----------------------------------------------------------- 

e) Proferir despacho de rejeição liminar quando da análise dos 

elementos instrutórios resultar que o pedido é manifestamente 

contrário às normas legais ou regulamentares aplicáveis, de acordo com 

o disposto na alínea b), do n.º 2, do artigo 11.º, do Decreto-lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, na ulterior redação; --------------------- 

f) Proferir despacho de extinção do procedimento, nos casos em que 

a operação urbanística em causa está isenta de controlo prévio ou 

sujeita a comunicação prévia, nos termos do disposto na alínea c), do 

n.º 2, do artigo 11.º, do Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

na ulterior redação; ------------------------------------------------ 

g) Suspender o procedimento, nos casos em que a decisão final 

depende da decisão de uma questão que seja da competência de outro 

órgão administrativo ou dos tribunais, até que estes se pronunciem, 

nos termos do disposto no n.º7, do artigo 11.º,  do Decreto-lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, na ulterior redação; --------------------- 

h) Emitir o alvará para a realização das operações urbanísticas, de 

acordo com o disposto no artigo 75.º, do Decreto-lei n.º 555/99, de 

16 de dezembro, na ulterior redação; -------------------------------- 

i) Determinar a instauração dos processos de contraordenação e 

aplicar as coimas, de acordo com o disposto no n.º 10, do artigo 98.º, 

do Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na ulterior redação; -- 

j) Exercer as competências atribuídas às câmaras municipais nos 

termos do SIR, de acordo com o disposto no n.º 7, do artigo 13.º, do 

Decreto-lei n.º 73/2015, de 11 de maio; ----------------------------- 

2. Delego, em matéria de gestão urbanística, designadamente em relação 

ao Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), nos termos 

ainda das disposições previstas, sobre a matéria, no Decreto-lei n.º 
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555/99, de 16 de dezembro, na ulterior redação, no Vereador a Tempo 

Inteiro, Nuno Chaves, as seguintes competências: -------------------- 

a) Fiscalizar a realização das operações urbanísticas, sem prejuízo 

das competências atribuídas por lei a outras entidades, de acordo com 

o disposto no n.º 1, do artigo 94.º, do Decreto-lei n.º 555/99, de 16 

de dezembro, na ulterior redação; ----------------------------------- 

b) Determinar a instauração dos processos de contraordenação e aplicar 

as coimas, nos termos da lei, de acordo com o disposto no n.º 10, do 

artigo 98.º do mesmo diploma legal; --------------------------------- 

c) Determinar o embargo de obras de urbanização, de edificação ou 

demolição, bem como quaisquer trabalhos de remodelação de terrenos, 

quando estejam a ser executadas: ------------------------------------ 

• Sem a necessária licença ou comunicação prévia, de acordo com o 

disposto na alínea a), do n.º 1, do artigo 102.º-B, do Decreto-lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, na ulterior redação; --------------------- 

• Em desconformidade com o respetivo projeto ou com as condições 

de licenciamento ou comunicação prévia, de acordo com o disposto na 

alínea b), do n.º 1, do artigo 102.º-B, do Decreto-lei n.º 555/99, de 

16 de dezembro, na ulterior redação; -------------------------------- 

• Em violação das normas legais e regulamentares aplicáveis, de 

acordo com o disposto na alínea c), do n.º 1, do artigo 102.º-B, do 

Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na ulterior redação; ----- 

3. Subdelego, no âmbito do licenciamento e fiscalização das 

atividades diversas previstas no Decreto-lei n.º 310/2002, de 18 de 

dezembro, na ulterior redação, no Vereador a Tempo Inteiro, Nuno 

Chaves, as seguintes competências: ---------------------------------- 

a) Atribuição de Licença para o exercício da atividade de 

espetáculos de natureza desportiva e de divertimentos públicos; ----- 

b) Atribuição de Licença para o exercício da atividade de 

acampamentos ocasionais; -------------------------------------------- 

c) Instrução dos processos contraordenacionais correlacionados com 

as atividades previstas no retrocitado diploma legal – Decreto-lei n.º 

310/2002, de 18 de dezembro, na ulterior redação. ------------------- 

III – Da Divulgação ------------------------------------------------- 

No cumprimento do disposto no n.º 2, do artigo 47.º, do Código do 

Procedimento Administrativo, proceda-se à divulgação pública do 

presente despacho, através da afixação de editais, nos lugares de 

estilo, e concomitantemente à sua publicação no Boletim Municipal, bem 

como, dê-se conhecimento do mesmo a todos os serviços municipais, por 

meio de circular informativa. --------------------------------------- 

Com conhecimento à Câmara Municipal. -------------------------------- 

Paços do município de Chaves, aos 20 dias de outubro de 2021. ------- 

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

(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

 

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
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-------------------------------------------------------------------- 

Aquando da apresentação deste assunto, o Vereador do Partido 

Socialista, Senhor Dr. Nuno André Monteiro Coelho Chaves, deu 

conhecimento, ao Senhor Presidente da Câmara, que nele tem interesse 

por fazer parte dos órgãos sociais da Associação Humanitária 

“Bombeiros Voluntários Flavienses”, declarando-se impedido de 

participar na sua análise, discussão e votação. --------------------- 

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

 

 

1. ISENÇÃO DE TAXAS MUNICIPAIS “CHEGA DE BOIS”. REQ: ASSOCIAÇÃO 

HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS FLAVIENSES – CHAVES 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 101/STL/2021. -------------------------------- 

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

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

vereador da coligação PPD/PSD.CDS-PP (Chaves Primeiro), senhor Eng. 

Francisco Baptista Tavares, para solicitar esclarecimentos face ao 

objeto da associação e se o pedido de isenção se coaduna com o tipo 

de atividade que se pretende desenvolver. --------------------------- 

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

De seguida, usou da palavra, o Presidente da Câmara, que após uma 

rápida leitura dos estatutos da associação e face à questão colocada 

pelo senhor vereador da coligação PPD/PSD.CDS-PP (Chaves Primeiro), 

Eng. Francisco Baptista Tavares, propôs ao executivo camarário o envio 

do presente assunto, para a Divisão de Administração Geral, em vista 

ao cabal esclarecimento da questão suscitada. ----------------------- 

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

participação na votação, do vereador do Partido Socialista, Senhor 

Dr. Nuno André Monteiro Coelho Chaves, em virtude do mesmo se ter 

declarado impedido, concordar com a proposta sugerida pelo Senhor 

Presidente da Câmara, consubstanciada no envio do presente assunto, 

para a Divisão de Administração Geral, em vista ao cabal esclarecimento 

da questão suscitada. ----------------------------------------------- 

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

1. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - MELHORIA DAS 

CONDIÇÕES HABITACIONAIS.REQUERENTE: CARLOS DANIEL RAMIRES DOS SANTOS 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº464/2021. ------------------------ 

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

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

se anexa à presente ata sob o n.º 1. ------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL  PAULA 

CABUGUEIRA DE 2021.10.15--------------------------------------------- 

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

Social Paula Chaves. ------------------------------------------------

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA DA AÇÃO SOCIAL ENG.ª PAULA CHAVES, DE 

2021.10.21. -------------------------------------------------------- 

Visto. Proceda-se em conformidade. ---------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 
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com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 

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

 

 

2. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PROCESSO 

DE EXECUÇÃO FISCAL. INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº453/2021------- 

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

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

se anexa à presente ata sob o n.º 2. ------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL  PAULA 

CABUGUEIRA DE 2021.10.18. ------------------------------------------- 

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

Social Paula Chaves. ------------------------------------------------

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA DA AÇÃO SOCIAL ENG.ª PAULA CHAVES, DE 

2021.10.19. -------------------------------------------------------- 

Concordo. Proceda-se em conformidade com o proposto. ---------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO.PROCESSO Nº23/2021. PRORROGAÇÃO.INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS 

/SHSDPC/Nº496/2021. ------------------------------------------------ 

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

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

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL  PAULA 

CABUGUEIRA DE 2021.10.18. ------------------------------------------- 

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

Social Paula Chaves. ------------------------------------------------

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA DA AÇÃO SOCIAL ENG.ª PAULA CHAVES, DE 

2021.10.21. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. Proceda-se em conformidade. ------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

4. REVISÃO DO VALOR DA RENDA APOIADA. CÓDIGO DE ARRENDATÁRIO:11241401 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº460/2021-------------------------- 

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

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

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL  PAULA 

CABUGUEIRA DE 2021.09.21. ------------------------------------------- 

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

Social Paula Chaves. ------------------------------------------------

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA DA AÇÃO SOCIAL ENG.ª PAULA CHAVES, DE 

2021.09.24. -------------------------------------------------------- 

Concordo. Proceda-se em conformidade com o proposto. --------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

5. PROPOSTA PARA AUTORIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO MACNA – 

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA NADIR AFONSO, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO 

“FESTA DA LITERATURA DE CHAVES”, PROMOVIDA PELA UNIVERSIDADE SÉNIOR 

DE ROTARY DE CHAVES, NO DIA 6 DE NOVEMBRO. INFORMAÇÃO DCT Nº122/SM 

Nº24/2021. --------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento e Fundamentação ----------------------------------- 

Considerando que deu entrada no Município de Chaves, no dia 9 de 

setembro, um pedido de colaboração por parte da Universidade Sénior 

de Rotary de Chaves, no sentido de cedência do Auditório do MACNA para 

a realização do evento “Festa da Literatura de Chaves”, a decorrer no 

dia 6 de novembro de 2021, entre as 14h30 e as 18h00. --------------- 

Considerando que se encontram aprovadas, em deliberação da Reunião de 

Câmara decorrida a 23 de dezembro de 2019, as “Normas Reguladoras das 

Cedências Ocasionais dos Equipamentos e Espaços afetos ao Museu de 

Arte Contemporânea Nadir Afonso”. ----------------------------------- 

Considerando que a cedência do Auditório do MACNA para a realização 

de eventos culturais organizados por terceiros se encontra sujeita ao 

Preçário previsto no Anexo II das referidas “Normas”, pelo valor 

estipulado de 250,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; -----  

Considerando que, embora a cedência de espaços se encontre sujeita ao 

precário em vigor, uma vez que o evento em causa é dedicado ao 

Centenário de Nadir Afonso e se enquadra na missão e objetivos do 

MACNA, propõem-se que a ação seja assumida como colaborativa, de forma 

a pressupor a isenção financeira de pagamento ao Município, ao abrigo 

do art.º 11 – “isenção de contrapartidas”, constante nas referenciadas 

“Normas”. ---------------------------------------------------------- 

II- Proposta de Decisão --------------------------------------------- 

Em coerência com as razões de facto e de direito enunciadas, tomo a 

liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia procedimental: - 

1. Que seja autorizada a cedência do Auditório do MACNA – Museu de 

Arte Contemporânea Nadir Afonso, para acolher o evento “Festa da 

Literatura de Chaves”, organizado pela Universidade Sénior de Rotary 

de Chaves, no dia 6 de novembro de 2021, entre as 14h30 e as 18h00; - 

2. Que seja ainda concedida a isenção financeira de pagamento ao 

Município, no valor de 250,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor, pela utilização do Auditório do MACNA para evento cultural, ao 

abrigo do art.º 11 – “isenção de contrapartidas”, constante nas “Normas 

Reguladoras das Cedências Ocasionais dos Equipamentos e Espaços afetos 

ao Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso”, tendo em conta os 

argumentos acima enunciados; ---------------------------------------- 

3. Por último, após verificação de todos os requisitos legais pelos 

serviços competentes sobre a matéria em causa e caso a presente 

informação venha a merecer concordância Superior, deverá a mesma ser 

agendada para uma próxima Reunião de Câmara, tendo em vista a obtenção 

de deliberação conducente à sua aprovação.; ------------------------- 

À consideração da Chefe de Divisão de Cultura e Turismo, em regime de 

substituição, Dr.ª Filipa Leite ------------------------------------- 

Chaves, 22 de Outubro de 2021 --------------------------------------- 

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

Vera Moura ---------------------------------------------------------- 
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DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO, EM REGIME DE 

SUBSTITUIÇÃO, DRA. FILIPA LEITE, DE 25/10/2021:---------------------- 

Visto. Concordo com a informação técnica, nos termos em que se encontra 

formulada. À consideração do Sr. Vice presidente, Dr. Francisco Melo.- 

DESPACHO DO VICE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO 

DE 2021.10.25. ------------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

1. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO DOS 

AGRICULTORES E PASTORES DO NORTE - REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO DOS 

AGRICULTORES E PASTORES DO NORTE - MORADA: AVENIDA GENERAL RIBEIRO DE 

CARVALHO, EDIFÍCIO JOFRAMAR, BLOCO 4 – LOJA 7, – 5400-497 CHAVES – 

INFORMAÇÃO Nº 40/2021, DO ASSISTENTE TECNICO, DELMAR SARMENTO, DE 

19/10/2021. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. DA EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS -------------------------------------- 

Através do documento registado na Secção de Expediente Geral desta 

Câmara Municipal no dia 4 de outubro de 2021, sob o n.º 13518, a 

Associação dos Agricultores e Pastores do Norte (APT), vem solicitar 

um apoio financeiro, no valor de 3500,00€ (três mil e quinhentos 

euros), visando a realização do 5.º Concurso Concelhio de Ovinos de 

Raça Churra Galega Bragançana, a ter lugar na Feira dos Santos - 2021, 

bem como dar prossecução ao programa de atividades que se propõe 

concretizar em 2022 e, que inclui, para além das habituais sessões de 

esclarecimento, a promoção de uma iniciativa evocativa dos 40 anos de 

luta pelo escoamento da batata da região do Alto Tâmega. ------------ 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

No uso das competências determinadas pelo disposto na alínea o), do 

número 1, do artigo 33.º da Lei n. º 75/2013 de 12 de setembro, pode, 

legalmente, o executivo municipal deliberar sobre as formas de apoio 

a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente no apoio 

a atividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, 

desportiva, recreativa ou outra. ----------------------------------- 

3. DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO ------------------------------ 

3.1. Considerando que a Associação dos Agricultores e Pastores do 

Norte tem como objeto social a promoção, formação e prestação de 

serviços aos produtores/criadores do concelho de Chaves, dinamizando 

todo o sistema integrado de criação de ovinos e caprinos. ---------- 

3.2. Considerando que a dinamização deste tipo de ações estimula a 

produção e melhoramento dos animais da raça Churra Galega Bragançana, 

contribuindo para a valorização e aproveitamento dos recursos 

forrageiros, bem como a obtenção de carne de elevada qualidade. Os 

sistemas de produção animal tradicionais vão de encontro ao que o 

consumidor mais valoriza, ou seja alimentos seguros, de qualidade e 

ambientalmente sustentáveis. ---------------------------------------- 

3.3. Considerando que a produção de ovinos desta raça permite assim, 

alavancar atividades económicas viáveis, contribuindo para a 

manutenção da presença humana em áreas rurais com baixa densidade 
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populacional, preservação das tradições e enriquecimento da cultura 

gastronómica na região. --------------------------------------------- 

3.4. Face ao exposto, o pedido de atribuição de apoio financeiro, no 

valor de 3500,00€ (três mil quinhentos euros), para apoio à realização 

do 5.º Concurso Concelhio de Ovinos de Raça Churra Galega Bragança, a 

decorrer na feira dos Santos 2021, poderá ser acolhido, à semelhança 

do ano de 2019. ----------------------------------------------------- 

4. DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito expostas na presente 

informação, sou a propor a adoção da seguinte estratégia 

procedimental: ----------------------------------------------------- 

(i) Que a presente proposta seja encaminhada para a Divisão de Gestão 

Financeira (DGF), para atribuição do cabimento da despesa, inscrita 

na rubrica respetiva do Orçamento Municipal, aprovado para 2021, em 

cumprimento com o Lei dos compromissos e dos Pagamentos em Atraso 

(LCPA); ------------------------------------------------------------ 

(ii) Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista a ser deliberado 

manifestar a intenção de deferir o pedido de apoio financeiro, no 

montante de 3.500,00€ (três mil quinhentos euros), com vista a apoiar 

a organização da 5.ª edição do Concurso Concelhio de Ovinos de Raça 

Churra Galega Bragançana, a decorrer no âmbito da Feira dos Santos;-  

(iii) Dar conhecimento do teor da decisão administrativa tomada à 

entidade peticionária; ---------------------------------------------- 

(iv) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

Executivo Camarário, dever-se-á promover a devida publicitação de tal 

liberalidade e para o fim em vista em Jornal Local e/ou em Boletim 

Municipal; --------------------------------------------------------- 

(v) Se essa decisão for favorável, remeter a presente proposta à 

Divisão de Gestão Financeira, para ulterior operacionalização. ------ 

À consideração da Chefe da Divisão de Apoio ao Investidor e Relações 

Externas ----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, DRA. DALILA MOREIRA DE 19/10/2021----- 

1- A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ------------------------------------------------------ 

2- Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão 

competente para tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se 

à Senhora Vereadora, Engª Paula Chaves, a aprovação da proposta e da 

estratégia procedimental preconizada na mesma. ---------------------- 

DESPACHO DA SRA. VEREADORA ENG PAULA CHAVES DE 19/10/2021 --------–-- 

Concordo, proceda-se em conformidade com o proposto. ---------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA AO CLUBE DE PRODUTORES DE 

BISAROS DE CHAVES - REQUERENTE: CLUBE DE PRODUTORES DE BISAROS DE 

CHAVES - MORADA: MERCADO MUNICIPAL DE VIDAGO, LOJAS 12 E 13, VIDAGO – 

5425-328 VIDAGO – INFORMAÇÃO Nº 41/2021, DO ASSISTENTE TECNICO, DELMAR 

SARMENTO, DE 19/10/2021. -------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. DA EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS -------------------------------------- 

Através do documento registado na Secção de Expediente Geral desta 

Câmara Municipal no dia 12 de outubro de 2021, sob o n. º 13927, o 
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Clube de Produtores de Bísaros de Chaves, vem solicitar um apoio 

financeiro, no valor de 2500,00€ (dois mil e quinhentos euros), visando 

a realização do VIII Concurso Concelhio de Suínos de Raça Bísara, a 

ter lugar na Feira dos Santos - 2021. ------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

No uso das competências determinadas pelo disposto na alínea o), do 

número 1, do artigo 33.º da Lei n. º 75/2013 de 12 de setembro, pode, 

legalmente, o executivo municipal deliberar sobre as formas de apoio 

a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente no apoio 

a atividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, 

desportiva, recreativa ou outra. ------------------------------------ 

3. DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO ------------------------------ 

3.1.  Considerando que o Clube de Produtores de Bísaros de Chaves 

(CPBC) tem como objeto social a promoção, formação e prestação de 

serviços aos produtores/criadores do concelho de Chaves, dinamizando 

todo o sistema integrado de criação de suínos de raça Bísara. ------ 

3.2. Considerando que a dinamização deste tipo de ações estimula a 

conservação desta raça e contribui para a dinamização do meio rural, 

diversificação da paisagem rural, riqueza nutricional dos seus 

produtos, preservação das tradições e enriquecimento da cultura 

gastronómica na região e país. -------------------------------------- 

3.3. Considerando que a produção de suínos desta raça é ainda 

considerada fundamental em termos estratégicos, uma vez que serve de 

alavanca impulsionadora de uma gastronomia que se quer de qualidade, 

com produtos reconhecidos e apreciados, de que são exemplo os enchidos 

da região. --------------------------------------------------------- 

3.4. Face ao exposto, o pedido de atribuição de apoio financeiro à 

realização do 7.º Concurso Concelhio de Suínos de Raça Bísara, a 

decorrer na feira dos Santos 2021, poderá ser acolhido, mantendo o 

valor do apoio concedido no ano de 2019, 2500,00€ (dois mil quinhentos 

euros). ------------------------------------------------------------ 

3. DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito expostas na presente 

informação, sou a propor a adoção da seguinte estratégia 

procedimental: ----------------------------------------------------- 

(i) Que a presente proposta seja encaminhada para a Divisão de Gestão 

Financeira (DGF), para atribuição do cabimento da despesa, inscrita 

na respetiva rubrica do Orçamento Municipal, aprovado para 2021, em 

cumprimento com o Lei dos compromissos e dos Pagamentos em Atraso 

(LCPA); ------------------------------------------------------------ 

(ii) Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista a ser deliberado 

manifestar a intenção de deferir o pedido de apoio financeiro, no 

montante de 2.500,00€ (dois mil quinhentos euros), com vista a apoiar 

a organização da VIII Concurso Concelhio de Suínos de Raça Bísara, a 

ter lugar na Feira dos Santos - 2021; ------------------------------ 

(iii) Dar conhecimento do teor da decisão administrativa tomada à 

entidade peticionária; --------------------------------------------- 

(iv) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

Executivo Camarário, dever-se-á promover a devida publicitação de tal 

liberalidade e para o fim em vista em Jornal Local e/ou em Boletim 

Municipal; --------------------------------------------------------- 

(v) Se essa decisão for favorável, remeter a presente proposta à 

Divisão de Gestão Financeira, para ulterior operacionalização. ------ 

À consideração da Chefe da Divisão de Apoio ao Investidor e Relações 

Externas ----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, DRA. DALILA MOREIRA DE 19/10/2021----- 
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1- A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ------------------------------------------------------ 

2- Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão 

competente para tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se 

à Senhora Vereadora, Engª Paula Chaves, a aprovação da proposta e da 

estratégia procedimental preconizada na mesma. ---------------------- 

DESPACHO DA SRA. VEREADORA ENG PAULA CHAVES DE 19/10/2021 --------–-- 

Concordo, proceda-se em conformidade com o proposto. ---------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1- PLANEAMENTO 

 

 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 

 

 

3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 

 

 

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

USO DE PODERES DELEGADOS, NUNO VAZ. --------------------------------- 

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 5. -– 

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

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

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

 

 

3.2. SOLICITA CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA – SANTA ANA – OUTEIRO 

SECO – CARLOS ALBERTO LANÇÃO GOMES – PROCESSO Nº 805/21 – INFORMAÇÃO 

Nº 1936/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SRª ENGENHEIRA CONCEIÇÃO MARTINS, DATADA DE 

2021.10.12. --------------------------------------------------------  

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I- Pretensão -------------------------------------------------------- 

O Sr.º Carlos Alberto Lanção Gomes, através do requerimento n.º 

2316/21, referente ao processo n.º 805/21, solicita a emissão de 

certidão de destaque de uma parcela de terreno, descrita na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 3349/20061120 e inscrita 

na matriz urbana com o n.º 3259, sito na Rua Alto de Santa Ana, 

Freguesia de Outeiro Seco, em Chaves. -------------------------------  

 II- Localização ---------------------------------------------------- 

O prédio objeto de parecer localiza-se na Rua Alto de Santa Ana, 

Freguesia de Outeiro Seco, em Chaves. -------------------------------  

III- Antecedentes --------------------------------------------------- 

O Sr.º Carlos Alberto Lanção Gomes, possui alvará de licença de obras 

n.º 37/2011 e 1.º aditamento n.º 29/17, referente à construção de muro 

de vedação, e 2.º aditamento 26/18, bem como autorização de utilização 
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n.º 101/18, referente a uma moradia unifamiliar com 281,00 m2 de área 

bruta de construção. ------------------------------------------------ 

IV – Saneamento e apreciação liminar -------------------------------- 

O projeto apresentado sob requerimento n.º 2316/21 referem-se a uma 

certidão de destaque, apresentando para o efeito o projeto com os 

elementos constantes no artigo 19.º do RMUE: ------------------------ 

- Peças escritas com Termos de responsabilidade, memória descritiva e 

justificativa da pretensão; ----------------------------------------- 

- Peças desenhadas com o levantamento topográfico, plantas de 

localização; ------------------------------------------------------- 

- Documentos de legitimidade, Certidão de registo predial n.º 

3349/20061120;   --------------------------------------------------- 

V-ENQUADRAMENTO URBANÍSTICO DO PEDIDO ------------------------------ 

5.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável -------------------- 

De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º 805/21 

– a parcela de terreno objecto de destaque, situa-se de acordo com o 

Plano Director Municipal (PDM) na Classe 1- Espaços Urbanos e 

Urbanizáveis e na Categoria 1.1- Cidade de Chaves. ------------------ 

5.2- Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação --------------------------------------------------------- 

O processo em causa enquadra-se no preceituado no n.º 10 do artigo 6 

do Dec. -Lei 136/2014, de 9 de Setembro (RJUE), devendo observar, o 

disposto nos n.ºs 4 ou 5, consoante a localização da parcela a destacar, 

ou, se também ela se situar em perímetro urbano e fora deste, consoante 

a localização da área maior. ---------------------------------------- 

5.3- Regulamentos Municipais ---------------------------------------- 

O processo em causa, enquadra-se ainda no disposto no n.º 2 do art.º 

6 do Reg. N.º732/95 de 22 de Outubro (RMUE), estando isentos de licença 

desde que cumpram os requisitos constantes nos n.º 4 a 10 do artigo 6 

do RJUE. ------------------------------------------------------------ 

VI – Responsabilidade ----------------------------------------------- 

Os termos de responsabilidade nos termos e disposto no n.º 8 do artigo 

20.º do RJUE, assinados por técnicos legalmente habilitados e 

instruídos ao abrigo da legislação em vigor. ------------------------ 

VII – Considerações Fundamentadas da Proposta de Decisão ------------ 

O requerente através do requerimento n.º 2316/21, apresenta pedido 

para emissão de certidão de destaque em conformidade com o disposto 

no n.º4 do art.º 6 do RJUE, não se encontrando o processo devidamente 

instruído de acordo com o preceituado no artigo 19.º do Regulamento 

Municipal de Urbanização e de Edificação. --------------------------- 

7.1 – A Certidão da Conservatória do Registo Predial apresentada, 

refere prédio urbano inscrito na matriz urbana com o n.º 3259 e 

descrito na conservatória do Registo Predial sob o n. º 3349/20061120, 

localizado na Rua Alto de Santa Ana, em Chaves, na qual refere: ----- 

Área total do prédio de 4159,00 m2. --------------------------------- 

Área coberta de 303,20 m2. ------------------------------------------ 

7.2- Consta desta edilidade um processo de construção de moradia 

unifamiliar e muros de vedação, proc.º n.º 593/16, alvará de licença 

de obras n.º 37/11 com área bruta de construção com 281,00 m2, 

possuindo autorização de utilização n.º 101/18. --------------------- 

7.3 - A área da parcela a destacar é de 2552,00 m2 está inserida na 

classe 1 – Espaço Urbano e Urbanizável - Categoria 1.1- Cidade de 

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

7.4- A parcela sobrante (mãe) ficará com a área de 1607,00 m2, estando 

esta também inserida na classe1- Espaço Urbano e Urbanizável, 

Categoria 1.1- Cidade de Chaves, de acordo com as plantas de 

Ordenamento do Plano Diretor Municipal, onde se encontra uma 
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edificação com área bruta de construção e implantação de 303,20 m2, 

face ao descrito no registo da conservatória; ----------------------- 

7.5- Informa-se ainda que o índice de construção máximo admissível 

para o terreno que se encontra na categoria 1.1 – Cidade de Chaves, é 

Ic ≤1,2 m2/m2. ------------------------------------------------------ 

Considerando que o pedido formulado cumpre os requisitos constantes 

no n.º 4 do artigo 6 do RJUE. --------------------------------------- 

Considerando que face ao relatório e plantas apensas ao processo, a 

Parcela a destacar é de 2552,00 m2, se encontra dentro do perímetro 

de construção; ------------------------------------------------------ 

VIII – Proposta de Decisão ------------------------------------------ 

Pelo exposto, e dado que a decisão deverá ser praticada, nos termos 

legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o agendamento deste 

assunto para uma próxima reunião ordinária do aludido órgão 

administrativo, para a emissão da competente decisão administrativa 

de propor o deferimento da emissão de certidão de destaque conforme o 

requerido pelo proponente. ------------------------------------------ 

À Consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 12 de Outubro de 2021 --------------------------------------- 

A Técnica Superior (Conceição Martins, Engª.) -----------------------                                                                                                                                                                                

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.10.24: -------------------------------------------------------- 

Visto. Atenta aos fundamentos de facto e de direito enunciados na 

presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido 

competente despacho, consubstanciando no deferimento do pedido de 

emissão de certidão comprovativa de que terá por efeito o destaque da 

parcela do prédio requerida pelo interessado, está isento de licença, 

uma vez que se mostra cumprido o requisito legal estipulado no número 

4, do Artigo 6º, do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, na sua 

redação atual. ------------------------------------------------------ 

À consideração superior do Sr. Presidente Dr. Nuno Vaz. -------------  

DESPACHO DO SRº PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DOUTOR NUNO VAZ, DATADO 

DE 2021.10.24: ----------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. ----------------------------   

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. “REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RUA ARTUR MARIA AFONSO)” – 

LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES (1º, 2º E 3º ANOS). ---------------------------- 

Foi presente a informação nº 522/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. A Câmara Municipal de Chaves, na sua reunião ordinária realizada 

no dia 28 de junho de 2018, deliberou autorizar o procedimento por 

ajuste direto, através de convite, tendo como objeto a adjudicação da 
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empreitada designada “REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RUA ARTUR MARIA 

AFONSO”. ----------------------------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação do executivo camarário, tomada em 

reunião ordinária, do dia 26 de julho de 2018, o Município de Chaves 

adjudicou à firma “ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E 

OBRAS PUBLICAS, S.A.”, a execução da referida empreitada. ----------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, no dia 31 de 

agosto de 2018. ----------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 29 900,00 € (vinte e nove 

mil e novecentos euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em 

vigor, importando destacar: ----------------------------------------- 

• Prazo de execução da obra: 10 dias. ----------------------------- 

• Data da consignação: 3 de setembro de 2018 ---------------------- 

5. Para cumprimento das obrigações contratuais, foram retidos 10% do 

valor de cada auto de medição, no total de 2.990,00€ (dois mil 

novecentos e noventa euros). ---------------------------------------- 

6. A receção provisória ocorreu no dia 1 de outubro de 2018. ------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1. A entidade executante através de carta que deu entrada nos serviços 

administrativos do Município de Chaves com o registo n.º 14024 de 

13/10/2021, vem solicitar a liberação de 75% do valor retido para 

garantia da obra, visto já terem decorrido três anos do prazo de 

garantia da obra, nos termos do disposto no artigo 295º do CCP. 

2. Face ao exposto, a fiscalização efetuou uma visita ao local onde 

se executaram os trabalhos, no dia 20/10/2021, verificando-se não 

haver anomalias e que os trabalhos se encontram executados em 

conformidade com as boas praticas de execução.  

3. Visto já terem decorrido três anos após a data da receção provisória 

da obra, não se vê qualquer inconveniente na redução de 75% do valor 

retido para garantia da obra, de acordo com o estabelecido na alínea 

a), b) e c) do ponto 5 do artigo 295º do CCP, no montante de 2.242,50€.  

CONTRATO INICIAL ---------------------------------------------------- 
Autos Valor dos Autos Retenção nos autos (10%)  

1 25.032,70 € 2.503,27€ 

2 4.867,30€ 486,73€ 

TOTAL 29.900,00 € 2.990,00 € 

   

Valor do Contrato  Valor da retenção (10%) Liberação do Valor da Retenção 

29.900,00 € 2.990,00€ 

1º ano, 30% 897,00€ 

2º ano, 30% 897,00€ 

3º ano, 15% 448,50€ 

Soma 2.242,50€ 

III – Da Proposta em Sentido escrito -------------------------------- 

Face ao exposto, em coerência com as razões de facto e direito 

enunciadas, não se vê qualquer inconveniente no deferimento do pedido 

do requerente, pelo que se propõe a adoção do seguinte procedimento: 

1. Levar a presente informação à próxima reunião de câmara, de modo a 

que superiormente seja pronunciada decisão conducente, ao deferimento 

da autorização da redução da garantia para execução da obra; 

restituição, de 2.242,50€ (dois mil duzentos e quarenta e dois euros 

e cinquenta cêntimos) ----------------------------------------------- 
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2. Caso a proposta venha a merecer aprovação por parte do órgão 

executivo, que seja enviada a presente informação à divisão de Gestão 

Financeira, a fim de ser restituído ao empreiteiro, o valor de 

2.242,50€ (dois mil duzentos e quarenta e dois euros e cinquenta 

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

3. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação, por parte do 

órgão executivo, comunicar a mesma à entidade executante. ----------- 

Divisão Obras Publicas 20 de outubro de 2021 ------------------------ 

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

Madalena Branco ----------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.10.20. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.10.22. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.2. REQUALIFICAÇÃO PARCIAL DA RUA GENERAL LUÍS PIMENTEL PINTO – 

ADJUDICAÇÃO. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 526/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

A Câmara Municipal de Chaves, abriu, por anúncio publicado no Diário 

da República, 2ª. Série, nº 136, de 15 de julho de 2021 concurso 

público, tendo como objetivo a adjudicação da empreitada designada 

“Requalificação Parcial da Rua General Luís Pimentel Pinto”. -------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

Foi elaborado o relatório preliminar, onde se propôs a adjudicação da 

empreitada à empresa “Soterra, Lda.” pelo valor global de 320.459,12 

€ (Trezentos e vinte mil, quatrocentos e cinquenta e nove euros e doze 

cêntimos), IVA não incluído. ---------------------------------------- 

Promoveu-se de imediato à respetiva audiência prévia escrita, tendo o 

concorrente “Anteros Empreitadas, Sociedade de Construções e Obras 

Públicas, S.A.” vindo a pronunciar-se quanto ao sentido de decisão, 

tendo o júri julgado procedentes as razões invocadas e alterado o 

sentido de adjudicação, onde esta foi proposta à empresa “Anteros 

Empreitadas, Sociedade de Construções e Obras Públicas, S.A.”, pelo 

valor de 328.000,00 €. ---------------------------------------------- 

Elaborado o relatório final e tendo em consideração que houve alteração 

na ordenação das propostas, promoveu-se nova audiência prévia, onde o 

concorrente “Soterra, Lda.” apresentou uma pronúncia com a qual 

pretendia nova apreciação das propostas e a restituição do ordenamento 

original das mesmas. ------------------------------------------------ 

O júri procedeu à análise da exposição e reiterou a decisão proferida 

anteriormente, conforme melhor se comprova pelo relatório final, 

documento que aqui se dá, por integralmente reproduzido para todos os 

efeitos legais. ----------------------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido escrito -------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto acima enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo 

camarário que delibere no sentido de: ------------------------------- 

a) A aprovação do relatório final da empreitada “Requalificação 

Parcial da Rua General Luís Pimentel Pinto”; ------------------------ 
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b) A adjudicação à empresa “Anteros Empreitadas, Sociedade de 

Construções e Obras Públicas, S.A.” pelo valor de 328.000,00 € 

(Trezentos e vinte e oito mil euros), IVA não incluído, com um prazo 

de execução de 90 dias, remetendo-se o mesmo, “relatório final” à 

entidade competente para autorizar despesa, no caso, o senhor 

Presidente da Câmara Municipal; ------------------------------------- 

c) De salientar que o valor total da proposta (328.000,00 €) tem 

enquadramento nas despesas emergentes da contratação nos instrumentos 

de Gestão Financeira em vigor no objetivo: 3.3.1. 0102/07030301 2021 

I 15; --------------------------------------------------------------- 

d) A aprovação da minuta do contrato em anexo, nos termos das 

disposições combinadas previstas na alínea d) do nº 2 do artigo 77º e 

do nº 1 do artigo 98º do CCP; --------------------------------------- 

e) Propõe-se, dando concretização ao estipulado no artigo 290.º-A, do 

CCP, a nomeação da Eng.ª Cláudia Moura, como gestor do contrato, com 

a função de acompanhar permanentemente a execução do contrato e 

elaborar o relatório de avaliação no final de obra; -----------------

f) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

senhor Presidente, se remeta o procedimento à Unidade Flexível de 3º 

Grau de Contratos e Expropriações, com vista à celebração do respetivo 

contrato com o Adjudicatário. --------------------------------------- 

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

Divisão de Obras Públicas, 22 de outubro de 2021 -------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Eng.ª Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues) ------------------------- 

Em Anexo: Relatório Final e Minuta do Contrato ---------------------- 

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

RELATÓRIO FINAL ----------------------------------------------------- 

No dia 30 dias do mês de setembro de 2021, pelas 10h00, na Divisão de 

Obras Públicas, reuniu o Júri designado para o concurso 

supramencionado, constituído pelos seguintes membros: --------------- 

- Presidente: Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra --------------- 

- 1.º Vogal – Gilberto José Santos Fernandes ------------------------ 

- 2.º Vogal – Maria Madalena de Sousa Durão Branco ------------------ 

com o fim apreciar as alegações apresentadas em sede de Audiência 

Prévia dos interessados, nos termos do disposto no artigo 123º e 147º 

do CCP, pelo concorrente “Anteros – Empreitadas, Sociedade de 

Construções e Obras Públicas, S.A.” que deu entrada através da 

plataforma eletrónica no prazo legalmente disponível para o efeito, 

encontrando-se o referido documento em anexo. ----------------------- 

1 – Das alegações da empresa Anteros – Empreitadas, Sociedade de 

Construção e Obras Públicas, S.A. ----------------------------------- 

Em traços gerais, na exposição proferida pela empresa “Anteros – 

Empreitadas, Sociedade de Construções e Obras Públicas, S.A.”, esta, 

no sentido de contrariar o exarado no relatório preliminar de análise 

das propostas, vem propor que a proposta da empresa “Soterra, Lda”, 

ordenada em primeiro lugar, seja excluída e, sequencialmente, a sua 

proposta seja ordenada na primeira posição. ------------------------- 

E em consequência que seja corrigido o relatório preliminar. -------- 

E, para prova positiva de tais factos, a exponente apresenta os 

seguintes motivos: -------------------------------------------------- 

i) Os documentos que integram a proposta do concorrente “Soterra, Lda” 

carecem de assinatura eletrónica digital, designadamente os seguintes 

documentos: -------------------------------------------------------- 

a) Alvará CEPFIL; -------------------------------------------------- 

b) Alvará n.º 82113-PUB; ------------------------------------------- 

c) Anexo I; -------------------------------------------------------- 
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d) Anexo III; ------------------------------------------------------ 

e) Declaração Anexo A Soterra; ------------------------------------- 

f) Declaração cepfil; ---------------------------------------------- 

g) Memória Descritiva e Justificativa; ----------------------------- 

h) Plano de equipamento; ------------------------------------------- 

i) Plano de mão-de-obra; ------------------------------------------- 

j) Plano de pagamentos; -------------------------------------------- 

k) Plano de trabalhos. --------------------------------------------- 

Sendo que a ausência de assinatura leva à inexistência e ineficácia 

dos documentos em causa, já que apenas a assinatura qualificada garante 

que foi uma determinada pessoa ou agrupamento de concorrente, que 

assinou e submeteu os documentos integrantes de uma proposta. ------- 

ii) O concorrente “Soterra, Lda” apenas apôs assinatura eletrónica 

qualificada no ficheiro PDF “Procuração”, não tendo efetuado o mesmo 

procedimento nos demais documentos que integram a proposta, 

designadamente, os referidos no ponto 6 do Programa de Procedimento 

que não foram assinados, cada um, individualmente, com assinatura 

qualificada, em desrespeito, pois, no que dispõe o art.º 54 da Lei n.º 

96/2015 de 17 de agosto. -------------------------------------------- 

2 – Da apreciação das alegações da empresa “Anteros - Empreitadas, 

Sociedade de Construção e Obras Públicas, S.A.”, por parte do júri – 

2.1 O concorrente “Soterra, Lda” efetuou a submissão dos documentos 

que integram a sua proposta individualmente – designado por 

carregamento progressivo, tendo assinado os ficheiros, no momento da 

submissão, através da assinatura eletrónica qualificada 

disponibilizada pela plataforma eletrónica Vortal, razão pela qual o 

júri considerou que não existiam irregularidades na apresentação da 

sua proposta. ------------------------------------------------------- 

Sendo assim, o concorrente foi admitido a concurso, tendo a sua 

proposta sido ordenada em primeiro lugar e, consequentemente, foi 

proposta a adjudicação da empreitada a esta empresa. ---------------- 

2.2 Tal decisão por parte do júri, baseou-se no facto dos documentos 

terem sido submetidos individualmente, não se encontrando assim na 

situação descrita no n.º 5 do artigo 54 do CCP (agregação de vários 

documentos num único ficheiro) e, portanto, a assinatura da plataforma 

também teria sido efetuada individualmente em cada um. -------------- 

2.3 A questão que se coloca é se, no caso de carregamento progressivo 

da proposta, é suficiente a assinatura eletrónica no momento da 

submissão ou se há necessidade de assinatura em dois momentos distintos 

– fora da plataforma, nos documentos que constituem a proposta, 

previamente ao seu carregamento e na plataforma, no ato do carregamento 

de cada documento, -------------------------------------------------- 

2.4 De acordo com a mais recente jurisprudência, há necessidade de 

apor a referida assinatura nos dois momentos, conforme previsto no n.º 

2 do artigo 54º e no artigo 68º, ambos da Lei 96/2015. -------------- 

2.5 A assinatura eletrónica respeita, assim, a um momento prévio e 

externo ao seu carregamento. Depois de assinados eletronicamente, os 

documentos carregados na plataforma eletrónica, nos termos do n.º 3 

do artigo 68º da Lei 96/2015. Com o carregamento na plataforma surge 

um novo processo de assinatura que garante que os documentos não são 

mais alterados depois de findo o prazo de apresentação das propostas 

e, sem a qual, o carregamento não pode ser concretizado. ------------ 

2.6 A assinatura disponibilizada pela plataforma diz respeito apenas 

a este segundo momento e não ao inicial em que a assinatura é aposta 

no documento. Esta assinatura não tem a virtualidade de suprir a falta 

de assinatura do documento que dela venha desprovido. --------------- 
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2.7 Assim, face às disposições legais e regulamentares aplicáveis os 

documentos que integram as propostas, devem ser assinados 

eletronicamente previamente ao seu carregamento na plataforma e só 

assim se poderão ser considerados efetivamente assinados ------------ 

2.8 Face aos preceitos legais e regulamentares em vigor, a proposta 

do concorrente “Soterra, Lda”, não apresentando os documentos exigidos 

no programa de concurso devidamente assinados eletronicamente deve ser 

excluída. ---------------------------------------------------------- 

2.9 O júri também não pode, nos termos do CCP, pedir qualquer 

esclarecimento nem permitir que a falta das assinaturas seja suprida, 

já que não pode ser considerada uma formalidade inferior ou não 

essencial. --------------------------------------------------------- 

3 – Das conclusões do Júri relativamente à exposição da empresa 

“Anteros - Empreitadas, Sociedade de Construção e Obras Públicas, 

S.A.” -------------------------------------------------------------- 

1 - Consideram-se, assim, procedentes as alegações do concorrente 

“Anteros – Empreitadas, Sociedade de Construções e Obras Públicas, 

S.A.” devendo-se alterar a ordenação das propostas exarada no 

relatório preliminar; ----------------------------------------------- 

2 Com a exclusão da mencionada proposta, fica apenas uma proposta a 

concurso: ---------------------------------------------------------- 

1 - Anteros – Emp, Soc Const e O. Pub, S. A 328.000,00€ ------------- 

3 - O preço base do procedimento era de 335.444,33€ e o prazo é de 90 

dias. -------------------------------------------------------------- 

A proposta apresenta uma baixa de preço de 2,22%. ------------------- 

4 – Da deliberação do Júri ------------------------------------------ 

Face ao exposto, o júri deliberou por unanimidade, o seguinte: ------ 

a) Julgar procedentes as alegações apresentadas pelo concorrente 

“Anteros – Empreitadas, Sociedade de Construções e Obras Públicas, 

S.A.” -------------------------------------------------------------- 

 b) A exclusão da proposta do concorrente “Higino Pinheiro & Irmão, 

S.A.” ao abrigo do disposto na alínea o) do n.º 2 do artigo 146 do CCP 

(conforme relatório preliminar) ------------------------------------- 

c) A exclusão da proposta do concorrente “Soterra, Lda” ao abrigo do 

disposto na alínea l) do n.º 2 do artigo 146 do CCP; ---------------- 

d) Alterar o sentido de adjudicação proposto no relatório preliminar 

propondo a adjudicação da empreitada “Requalificação Parcial da Rua 

General Luís Pimentel Pinto pelo valor 328.000,00€ (Trezentos e vinte 

e oito mil Euros), IVA não incluído, à empresa “Anteros – Empreitadas, 

Sociedade de Construções e Obras Públicas, S.A.” com um prazo de 

execução de 90 dias.–, remetendo-se o mesmo – relatório final – à 

entidade competente para autorizar despesa, no caso, a Câmara 

Municipal; --------------------------------------------------------- 

e) Preliminarmente, no âmbito dos poderes conferidos a este júri pelo 

disposto no Artigo 148, do CCP, foi promovida a audiência prévia 

escrita dos concorrentes, sendo-lhes concedido o prazo de 5 dias, após 

a notificação do sentido de adjudicação exarado no presente relatório, 

para se pronunciarem sobre o mesmo, o que veio a ocorrer, com a entrada 

de nova exposição por parte do concorrente “Soterra, Lda” ----------- 

5 – Apreciação da exposição apresentada pelo concorrente “Soterra, 

Lda” --------------------------------------------------------------- 

Face à pronúncia da empresa “Spterra, Lda”, aos 22 de outubro de 2021, 

reuniu o júri para avaliar a referida exposição, na qual e no sentido 

de contrariar a deliberação do júri em sede de relatório final, vem 

propor que seja restituída a ordenação das propostas exarada no 

relatório preliminar, apresentando os seguintes motivos: ------------ 
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a) O facto de não existir, aposta nos documentos, individualmente e 

em momento anterior à submissão da candidatura, uma assinatura 

digital, não implica a não existência da certeza da origem dos 

documentos nem que os mesmos não serão alterados após a sua submissão; 

b) Tal deve-se ao facto de a candidatura, incluindo todos os 

documentos que a instruem, ter aposta a assinatura digital fornecida 

pela plataforma e que garante a origem dos documentos e a sua 

inviolabilidade após a submissão; ----------------------------------- 

c) Aliás, vai nesse sentido o acórdão do TCAN, de 6/11/2015, que 

refere: “De todo o exposto se conclui que, de acordo com o artigo 27º 

da Portaria n.º 701-G/2008, de 29 de julho, todos os documentos 

carregados nas plataformas eletrónicas deverão ser assinados 

eletronicamente, mesmo que essa assinatura decorra da assinatura 

aquando da submissão das propostas. Se todos os documentos da proposta 

se encontram assinados através da assinatura eletrónica qualificada 

não há motivo para a exclusão da proposta” -------------------------- 

6 – Análise e deliberação do júri relativamente às alegações do 

concorrente “Soterra, Lda” ------------------------------------------ 

1 – Conforme disposto no n.º 3 do artigo 68 da Lei n.º 96/2015 de 17 

de agosto: “A plataforma eletrónica deve disponibilizar ao interessado 

as aplicações informáticas que permitam automaticamente, no ato de 

carregamento, encriptar e apor uma assinatura eletrónica nos ficheiros 

de uma proposta, localmente, no seu próprio computador. ------------- 

2 – Por sua vez, o artigo n.º 4 do mesmo artigo refere que: “Sem 

prejuízo do disposto no número seguinte, quando o interessado realizar 

o carregamento, na plataforma eletrónica, de um ficheiro de uma 

proposta, este deve estar já encriptado e assinado, com recurso a 

assinatura eletrónica qualificada. ---------------------------------- 

3 – Desta forma, é inegável que a assinatura digital aposta antes do 

carregamento dos documentos é obrigatória, reiterando o júri, tudo o 

que se encontra exposto no n-º 2 do presente documento. ------------- 

4 - Relativamente ao acórdão invocado, este foi proferido ao abrigo 

do disposto na portaria 701-G/2008 de 29 de julho, revogada pela lei 

96/2015 de 17 de agosto, elo que não pode ser tida em consideração na 

análise da questão em causa. ------------------------------------- 

7 – Da deliberação final do Júri ------------------------------------ 

Face ao exposto, o júri deliberou por unanimidade, o seguinte: ------ 

a) Julgar procedentes as alegações apresentadas pelo concorrente 

“Anteros – Empreitadas, Sociedade de Construções e Obras Públicas, 

S.A.” -------------------------------------------------------------- 

b) Julgar improcedentes as alegações apresentadas pelo concorrente 

“Soterra, Lda” ------------------------------------------------------

c) A exclusão da proposta do concorrente “Higino Pinheiro & Irmão, 

S.A.” ao abrigo do disposto na alínea o) do n.º 2 do artigo 146 do CCP 

(conforme relatório preliminar) -------------------------------------   

d) A exclusão da proposta do concorrente “Soterra, Lda” ao abrigo do 

disposto na alínea l) do n.º 2 do artigo 146 do CCP; ---------------- 

e) Alterar o sentido de adjudicação proposto no relatório preliminar 

propondo a adjudicação da empreitada “Requalificação Parcial da Rua 

General Luís Pimentel Pinto pelo valor 328.000,00€ (Trezentos e vinte 

e oito mil Euros), IVA não incluído, à empresa “Anteros – Empreitadas, 

Sociedade de Construções e Obras Públicas, S.A.” com um prazo de 

execução de 90 dias.–, remetendo-se o mesmo – relatório final – à 

entidade competente para autorizar despesa, no caso, a Câmara 

Municipal. --------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, elaborou-se o presente relatório, que vai 

ser assinado pelos membros do júri ---------------------------------- 
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AnexoI – Lista de concorrentes -------------------------------------- 

AnexoII – Ordenação das propostas ----------------------------------- 

AnexoIII – Exposição da empresa Anteros – Empreitadas, Sociedade de 

Construção e Obras Públicas, S.A. ----------------------------------- 

Anexo IV – Exposição da empresa “Soterra, Lda” ---------------------- 

Chaves, 22 de outubro de 2021 --------------------------------------- 

O Júri do Procedimento ---------------------------------------------- 

O Presidente -------------------------------------------------------- 

Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra ----------------------------- 

Os Vogais ----------------------------------------------------------- 

Gilberto José Santos Fernandes -------------------------------------- 

Maria Madalena de Sousa Durão Branco -------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO DE EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO PARCIAL DA RUA 

GENERAL LUÍS PIMENTEL PINTO”. --------------------------------------- 

No dia … de ……. de 2021, nesta cidade de Chaves, no Edifício dos Paços 

do Concelho, celebram o presente contrato de empreitada pelo preço 

contratual de € 328.000,00 (trezentos e vinte e oito mil euros), 

acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, nos termos do disposto no 

Código dos Contratos Públicos: -------------------------------------- 

Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de 

Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 501 205 551, com sede em Chaves, 

neste ato legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, 

Dr. Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, 

concelho de Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do 

Concelho, Praça de Camões, em Chaves. ------------------------------- 

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

Como Segundo Contratante, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S. A, com sede na ………………. Pessoa Coletiva 

n.º …………., com o mesmo número de matrícula na Conservatória do Registo 

Comercial de ………….., titular do Alvará de Construção n.º ………., com o 

capital social de …………… euros, legalmente representada por ……………., 

(estado civil), natural de ………, residente na …………………., titular do 

cartão de cidadão n.º ………………., válido até …………, emitido pelas entidades 

competentes da República Portuguesa, na qualidade de …………., conforme 

poderes constantes na …………., documento que fica arquivado no processo 

respetivo ao presente adicional ao contrato. ------------------------

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

(Objeto e preço contratual) ----------------------------------------- 

1. O presente contrato tem por objeto a execução da empreitada de 

“Requalificação Parcial da Rua General Luís Pimentel Pinto”, situada 

no concelho de Chaves, pelo preço de € 328.000,00 (trezentos e vinte 

e oito mil euros), que não inclui o IVA à taxa legal em vigor. ----- 

2. A presente empreitada foi adjudicada pelo primeiro contratante ao 

segundo contratante, mediante deliberação camarária, no passado dia 

…../10/2021, precedida de convite, em conformidade com o Projeto de 

Execução, Caderno de Encargos, Plano de Segurança e Saúde e Plano de 

Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição desta 

empreitada, devidamente aprovados por deliberação camarária de 

…/…/2021, nos termos da proposta apresentada pelo segundo contratante, 

bem como da lista de preços unitários a ela anexa, documentos que aqui 

se dão por integralmente reproduzidos e que ficam arquivados junto do 

presente contrato. -------------------------------------------------- 

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

(Prazo de Execução) ------------------------------------------------ 

1. A referida empreitada deverá estar concluída no prazo de 90 

(noventa) dias, a contar da data do auto de consignação dos trabalhos, 
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que deverá ser celebrado no prazo máximo de trinta dias, a contar da 

data da assinatura do presente contrato, assumindo o segundo 

contratante o compromisso de ter a empreitada totalmente concluída 

dentro do citado prazo. --------------------------------------------- 

2. Para efeitos da outorga da consignação prevista no número anterior, 

deverá o segundo contratante proceder à entrega do Plano de Segurança 

e Saúde, com a antecedência máxima de 15 dias relativamente à data da 

consignação, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1, do Artigo 

362.º, do CCP. ------------------------------------------------------ 

3. O início da produção de efeitos do contrato, de acordo com o n.º 1 

antecedente, encontra-se prevista para dia … de ……. de 2021. -------- 

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

(Prazo de Garantia da Obra) ---------------------------------------- 

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de 

defeitos: ---------------------------------------------------------- 

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos 

estruturais; ------------------------------------------------------- 

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos 

não estruturais e instalações técnicas; ---------------------------- 

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos à 

obra, mas dela autonomizáveis. -------------------------------------- 

2. Caso tenham ocorrido receções provisórias parcelares, o prazo de 

garantia fixado nos termos do número anterior é igualmente aplicável 

a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da 

obra, desde que suscetível de uso independente e autonomizável. ---- 

3. Excetuam-se do disposto no n.º 1 as substituições e os trabalhos 

de conservação que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e 

depreciação normais consequentes da sua utilização para os fins a que 

se destina. --------------------------------------------------------- 

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

(Pagamentos) ------------------------------------------------------- 

1. Os pagamentos a efetuar pelo primeiro contratante têm uma 

periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por medições 

mensais a realizar de acordo com a Cláusula 26.ª do Caderno de Encargos 

da empreitada, objeto do presente contrato, bem como na Cláusula 32.ª 

do mesmo Caderno. -------------------------------------------------- 

2. Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de 60 dias após a 

apresentação da respetiva fatura. ----------------------------------- 

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

(Revisão de Preços) ------------------------------------------------ 

1. A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração 
dos custos de mão-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio 

durante a execução da empreitada, é efetuada nos termos do disposto 

no Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro. ------------------------- 

2. A revisão de preços obedece à seguinte fórmula: F… – ………………., 

publicada no despacho n.º …………/200.. (2.ª série), de … de ………... --- 

3. Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem da 
revisão de preços da empreitada são incluídos nas situações de 

trabalhos. --------------------------------------------------------- 

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

(Cabimento e Compromisso) ------------------------------------------ 

1. A empreitada consta no Plano Plurianual de Investimentos/Orçamento 
do primeiro contratante para o corrente ano, tendo o encargo resultante 

deste contrato cabimento na rubrica com as seguintes classificações 

Económicas: ……………, Cabimento n.º …../2021, de …/…/2021. ------------- 

2. Com a assinatura do presente contrato foi assumido o Compromissos 
n.º ……./2021, de …/…./2021, em cumprimento do disposto no n.º 2, do 
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artigo 9.º e n.º 3, do artigo 5.º, ambos da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro e artigo 7.º, n.º 3, alínea c), do D.L. n.º 127/2012, de 21 

de junho. ----------------------------------------------------------- 

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

(Garantia para Cumprimento das Obrigações por parte do Segundo 

Contratante) ------------------------------------------------------- 

Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 

presta a favor do primeiro contratante, Garantia Bancária/Seguro 

Caução, emitido pela ……………, em …/…./2021, pelo valor de € 16.400,00 

(dezasseis mil e quatrocentos euros), correspondendo a 5% do valor dos 

trabalhos objeto do presente contrato. ----------------------------- 

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

(Designação do Gestor do Contrato) --------------------------------- 

Para efeitos de cumprimento do disposto, no n.º 1, do artigo 290.º-A, 

do CCP, foi designada, como gestora do contrato, Cláudia Moura, por 

deliberação camarária, do passado dia 29 de abril de 2021, com a função 

de acompanhar permanentemente a execução do contrato e elaborar o 

relatório de avaliação, no final da obra. --------------------------- 

Cláusula 9.ª ------------------------------------------------------- 

(Foro Competente) -------------------------------------------------- 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica 

estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. ----------------- 

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

(Prevalência) ------------------------------------------------------ 

1. Consideram-se como condições a observar na execução da empreitada, 
as expressas no contrato, no Projeto de Execução, Caderno de Encargos, 

Plano de Segurança e Saúde e Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos 

de Construção e Demolição, e na proposta que foi apresentada pelo 

segundo contratante. ----------------------------------------------- 

2. Em caso de dúvidas prevalece em primeiro lugar o caderno de encargos, 
seguidamente a proposta que foi apresentada pelo segundo contratante, 

e em último lugar o texto do presente contrato, nos termos do disposto 

n.º 6, do artigo 96.º, do CCP. ------------------------------------- 

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

(Legislação aplicável) --------------------------------------------- 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos e na restante legislação 

aplicável. --------------------------------------------------------- 

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

(Disposições finais) ----------------------------------------------- 

1. Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente contrato serão 

efetuados após a verificação dos formalismos legais em vigor para o 

processamento das despesas públicas. ------------------------------- 

2. O procedimento por concurso público relativo ao presente contrato 
foi autorizado por deliberação camarária, do passado dia … de ……………… 

de 2021. ------------------------------------------------------------ 

3. O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato 
foi adjudicado por deliberação camarária, do passado dia … de ……….. 

de 2021, tendo, nessa data, sido aprovada a minuta do respetivo 

contrato. ---------------------------------------------------------- 

4. Não se registaram quaisquer ajustamentos ao conteúdo do presente 
contrato. ---------------------------------------------------------- 

5. Foram apresentados pelo segundo contratante: --------------------- 
O Primeiro Contratante: --------------------------------------------- 

O Segundo Contratante: ---------------------------------------------- 

Contrato n.º …/E/2021. ---------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.10.22. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.3. REMODELAÇÃO / REABILITAÇÃO PARCIAL DE UM EDIFÍCIO MUNICIPAL 

DESTINADO À INSTALAÇÃO DO “CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL” - AUTO 

DE MEDIÇÃO Nº 07/DOP/2021. ------------------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 07/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, NORTEADOS, LDA., no valor de 15.314,49 €, IVA não 

incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os 

efeitos legais. ----------------------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.10.22. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €15.314,49 

(Quinze mil, trezentos e catorze euros e quarenta e nove cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

2 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AMBIENTE 

 

 

2.1. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. JOAQUIM CANTO DURO. INFORMAÇÃO 

Nº526/DA/2021. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº526/DA/2021, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.- 

1. INTRODUÇÃO: ----------------------------------------------------- 
Deu entrada na Divisão de Ambiente dia 30 de agosto de 2021 um 

requerimento de um pedido em nome de Joaquim Canto Duro, a solicitar 

o pagamento em prestações, de uma fatura de abastecimento de água.--- 

A 30 de agosto de 2021, foi solicitado à Divisão de Educação e Ação 

Social informação sobre a impossibilidade económica do requerente. -- 

A 14 de setembro de 2021, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº445/SIS - 2021, que Joaquim Canto Duro, 

demonstrou, de livre e espontânea vontade, a intenção de liquidar, o 

valor da fatura, em prestações.-------------------------------------- 

Compulsados os registos existentes no programa informático responsável 

pela gestão do processo de faturação, a fatura em causa corresponde à 

data de hoje no valor de 73,17€.------------------------------------- 
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2.DO DIREITO:------------------------------------------------------- 

Atendendo ao artigo 166.º do regulamento municipal dos serviços de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos, as dívidas referentes à 

faturação dos serviços de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais e de gestão de resíduos sólidos, poderão ser pagas em 

prestações mensais e iguais, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, a dirigir ao Presidente da Câmara;--------------------- 

O deferimento da pretensão será decidido por deliberação do executivo 

municipal;---------------------------------------------------------- 

Considerando que o valor da dívida é inferior a 250€ e o valor mínimo 

regulamentado para a prestação mensal até esse valor ser de 25€.----- 

Considerando que o valor da prestação é de 25€, o valor em causa 

corresponde a 3 prestações. Sendo 2 prestações no valor de 25€ e a 

última no valor de 23,38€.------------------------------------------- 

3.PROPOSTAS:-------------------------------------------------------- 

Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas, 

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

procedimental:------------------------------------------------------ 

a.Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada na 

autorização do pagamento faseado do valor da dívida de 73,17€, em 3 

prestações mensais;------------------------------------------------- 

b.Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 

termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora 

em apreciação;------------------------------------------------------ 

c.Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação 

que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão executivo 

municipal, à Divisão de Ambiente.------------------------------------ 

Chaves, 06 de outubro de 2021.-------------------------------------- 

À consideração do Sr. Presidente.----------------------------------- 

O Chefe de Divisão-------------------------------------------------- 

no uso de competências delegadas------------------------------------ 

(Eng. Delmar Fernandes)--------------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.10.12. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. ---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

 

X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

 

XI 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
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2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO JUDICIAL NO ÂMBITO DO PROCESSO N.º 

280/13.1BEMDL PROPOSTA N.º 9/GAPV/2021. ----------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. No âmbito do Processo n.º 280/13.1BEMDL, resultante de 

interposição de Ação administrativa comum – forma ordinária, em julho 

de 2013, pela Autora Águas do Norte, S.A., contra o réu Município de 

Chaves, foi peticionado o pagamento do montante de €2.084.635,12 (dois 

milhões e oitenta e quatro mil, seiscentos e trinta e cinco euros, e 

doze cêntimos), correspondentes aos valores titulados nas faturas 

relativos aos serviços de água e saneamento, faturadas e não pagas, 

e, bem assim, de uma fatura de valores mínimos garantidos relativos a 

abastecimento de água, referente ao ano 2011, e dos respetivos juros 

de mora vencidos e vincendos, calculados à taxa legal em vigor; ---- 

2. Na sequência do requerido pela Autora, foi deferida a redução do 

pedido para €1.241.740,78 (um milhão, duzentos e quarenta e um mil, 

setecentos e quarenta euros, e setenta e oito cêntimos), acrescido dos 

respetivos juros de mora, vencidos e vincendos (despacho de 

06/02/2018); ------------------------------------------------------- 

3. Posteriormente, o Município de Chaves, através de um acordo de 

regularização de dívida celebrado com a Autora em 2019, reconheceu ser 

devedor e pagou o montante titulado na fatura n.º 31303843, no valor 

de €38.470,66 (trinta e oito mil, quatrocentos e setenta euros, e 

sessenta e seis cêntimos) e, bem assim, os respetivos juros de mora 

vencidos à data do efetivo pagamento; ------------------------------- 

4. Neste enquadramento, foi gizado acordo entre a Autora e o réu no 

sentido de transigir sobre o montante global de €38.470,66 (trinta e 

oito mil, quatrocentos e setenta euros, e sessenta e seis cêntimos), 

e, bem assim, sobre a totalidade do montante de juros de mora devidos 

sobre o enunciado montante, sendo certo que o Município réu já nada 

tem a pagar relativamente a esta particular dívida de capital e 

correspetivos juros vencidos; -------------------------------------- 

5. Por sua vez, e no que tange à fatura de valores mínimos 

garantidos, não se revelou viável chegar a acordo, permanecendo ainda 

em litígio o montante de capital correspondente a €1.135.160,49 (um 

milhão, cento e trinta e cinco mil, cento e sessenta euros, e quarenta 

e nove cêntimos) e, igualmente, os respetivos juros de mora, calculados 

desde a data de vencimento da fatura emitida, até efetivo e integral 

pagamento, tendo sido solicitado o prosseguimento dos autos e o 

pagamento de custas devido em partes iguais, prescindindo de custas 

de parte; ---------------------------------------------------------- 

6. Posteriormente, foi o Município de Chaves notificado, mediante 

missiva de ref.ª 004432331, da decisão homologatória proferida no 

âmbito do Processo n.º 280/13.1BEMDL, dispondo do prazo de 10 dias 

para competente ratificação, sendo certo que, e pelo decurso do 

enunciado prazo, tem lugar idêntico desiderato; -------------------- 

7. Nesta conformidade, e não obstante a competência de representação 

em juízo do Município caber ao Presidente da Câmara, à luz da previsão 

constante na alínea a) do n.º 1 e na alínea g) do n.º 2 do artigo 35.º 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na ulterior redação, 

importa colher homologação da transação judicial ora em análise junto 

do órgão executivo.  ------------------------------------------------ 
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II – Da Proposta Stricto Sensu -------------------------------------- 

Em coerência com as razões anteriormente enunciadas, e à luz da leitura 

conjugada da previsão constante na alínea a) do n.º 1 e na alínea g) 

do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na ulterior redação, tomo a liberdade de sugerir ao Executivo 

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

a) Aprovar a homologação da transação judicial alcançada no âmbito 

do Processo n.º 280/13.1BEMDL, conforme enunciado no ponto I, sob a 

forma de ratificação, para ulterior notificação junto dos autos; ---- 

b) Sequencialmente, e caso a presente proposta seja aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, deverá a mesma ser agendada para uma 

próxima sessão da Assembleia Municipal para ulterior conhecimento da 

mesma por parte do aludido órgão deliberativo da Autarquia. --------- 

Chaves, aos 19 de outubro de 2021. ---------------------------------- 

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

Nuno Vaz ------------------------------------------------------------ 

Em anexo: Notificação de decisão homologatória, proferida no âmbito 

do Processo n.º 280/13.1BEMDL. -------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 19.10.2021. ------------ 

  

 

2.2. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – VIATURA 18-BD-93, PROPRIEDADE DE 

JISALVES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LDA. INFORMAÇÃO Nº08/SA/2021. ------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

No seguimento da exposição apresentada pelo Sr. Luís Miguel Pinheiro 

dos Santos, na qual responsabiliza o Município pelos danos causados 

na viatura Citroen Jumpy, com matrícula 18-BD-93, provocados pela 

intervenção da equipa do Setor de Limpeza Urbana, na Rua D. Afonso 

Duque de Bragança em Chaves. ---------------------------------------- 

Feitas as diligências necessárias pela Divisão de Ambiente, foram 

considerados prejuízos no valor de 202,40€ (Duzentos e dois euros e 

quarenta cêntimos) acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. --------- 

Como o sinistro não 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 

202,40€ (Duzentos e dois euros e quarenta cêntimos) acrescidos de IVA 

à taxa legal em vigor. ---------------------------------------------- 

Mais se informa, que a referida despesa dá cumprimento à LCPA, através 

do cabimento nº 2237/2021 e do compromisso nº 3315/2021. ------------ 

Chaves, 18 de setembro de 2021 -------------------------------------- 

A assistente técnica ------------------------------------------------ 

(Anabela Ferreira) -------------------------------------------------- 

(Em anexo respetivo processo) --------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRA.MÁRCIA SANTOS, 

DE 19.10.2021. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.10.19. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto infra. -------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

XII 

DIVERSOS 

 

 

1. NORTE-06-3118-FSE-000021 - “PEPAL” – NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO DE 

APROVAÇÃO DO 2º PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA CANDIDATURA E ASSINATURA DE 

NOVO TERMO DE ACEITAÇÃO - INFORMAÇÃO Nº 39/DDE/2021, DA DRA. CARLA 

CORREIA DE 20.10.2021. ---------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

1.1. A presente informação visa levar ao conhecimento do executivo 
municipal a notificação da decisão de aprovação do pedido de alteração 

da candidatura em epígrafe, pela Comissão Diretiva do Programa 

Operacional Regional NORTE 2020, em 14/10/2021, nos termos constantes 

da decisão de aprovação do pedido de alteração e do Termo de Aceitação 

e respetivos anexos, bem como promover as diligências necessárias à 

assinatura do novo Termo de Aceitação para respetiva devolução à 

Autoridade de Gestão do NORTE 2020 (CCDR-N). ------------------------ 

II – ENQUADRAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO ---------------------------------- 

2.1. Ao abrigo do Aviso NORTE-18-2019-40 – “Programa de Estágios 

Profissionais na Administração Local (PEPAL)”, o Município de Chaves 

apresentou, em 16/10/2019, uma candidatura que foi objeto de 

contratualização com a Autoridade de Gestão do NORTE 2020, no pretérito 

dia 19/06/2020, através da assinatura do respetivo Termo de Aceitação.  

2.2. A operação, que visava a integração nos serviços do Município de 
Chaves, através de estágios profissionais, de 7 jovens licenciados nas 

áreas de Eletrotecnia, Nutrição, Arq. Paisagista, Ambiente, Direito, 

Comunicação e Marketing e Engª Civil, tinha prevista uma 

calendarização para execução definida entre os dias 03/02/2020 e 

31/01/2021. -------------------------------------------------------- 

2.3. A concretização da mesma corresponderia a um investimento total 
de 84.315,00€ e um investimento elegível de 69.904,80€, cofinanciado 

a 85% pelo FSE, ou seja, o financiamento público nacional a cargo do 

Município de Chaves totalizaria o valor de 24.895,92€ (inclui os 15% 

do investimento elegível e o investimento não elegível1). ----------- 

2.4. O Município de Chaves, condicionado pelo não preenchimento de 
todas as vagas disponíveis nos múltiplos procedimentos concursais de 

recrutamento e seleção de estagiários, entretanto abertos, submeteu o 

1º pedido de alteração (física, temporal e financeira) da operação, 

no Balcão “SIIFSE”, no passado dia 29/12/2020. ---------------------- 

2.5. Em 21/01/2021 este foi notificado sobre a proposta de decisão do 
pedido em questão, o qual veio aprovado nos moldes propostos. ------ 

2.6. Em resultado da alteração aprovada, a operação, com uma 

calendarização de execução agora compreendida entre os dias 03/02/2020 

e 03/08/2021, acarreta um investimento total de 50.234,40€ e um 

investimento elegível de 50.234,40€, cofinanciado a 85% pelo FSE, ou 

seja, o financiamento público nacional a cargo do Município de Chaves 

totalizara o valor de 7.535,16€. ------------------------------------  

                                                           
1 Inclui o valor da TSU e parte do valor do subsídio de alimentação. 
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2.7. Em 6 de outubro de 2021 foi submetido um novo pedido de Alteração 
dos custos elegíveis decorrentes das atualizações do IAS ocorridas no 

valor da bolsa de estágio. ------------------------------------------ 

2.8. Assim sendo, o pedido de alteração ---------------------------- 
2.9. apresentado e a respetiva análise refletem, exclusivamente, o 
investimento elegível da operação, a saber: ------------------------- 

 
2.10. No que concerne às metas dos indicadores a contratualizar pelo 
Município de Chaves (ver quadro infra) salienta-se que em termos 

nominais o indicador de resultado corresponderá a 2 participantes.--- 

  
2.11. Por outro lado, o novo Termo de Aceitação do apoio e respetivos 
anexos acompanhavam, igualmente, a comunicação recebida, cuja minuta 

se apresenta em anexo, e o qual carece da assinatura do Senhor 

Presidente da Câmara, para efeitos de contratualização da operação em 

causa. ------------------------------------------------------------- 

2.12. Neste contexto, cumpre neste momento decidir sobre a aceitação, 
pelo Município de Chaves, do respetivo cofinanciamento, nos moldes 

apresentados na respetiva minuta do Termo de Aceitação. ------------- 

III – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------- 

3.1. Considerando que, o pedido de alteração da candidatura foi aprovado 
nos moldes formalizados pelo Município; ----------------------------- 

3.2. Considerando que, de acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 
21.º do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, a aceitação do 

apoio é feita mediante assinatura do Termo de Aceitação ou submetida 

eletronicamente e autenticada nos termos do artigo 11.º ou, quando 



                                                                F. 162 

                                                                  _____________________ 

 
previsto na regulamentação específica, mediante a celebração de 

contrato entre a entidade competente para o efeito e o beneficiário; 

3.3. Considerando que, nos termos do nº 2 do mesmo artigo, a decisão 
de aprovação caduca, caso não seja submetido ou assinado o Termo de 

Aceitação ou outorgado o contrato, no prazo máximo de 30 dias úteis a 

contar da data da notificação da decisão, salvo motivo justificado, 

não imputável ao beneficiário e aceite pela autoridade de gestão. --- 

3.4. Face ao exposto, propõe-se que superiormente haja concordância 
com as condições previstas na minuta do Termo de Aceitação, e seja 

exarado despacho no sentido de submeter a presente informação/proposta 

(e respetivos documentos em anexo), à próxima reunião do Executivo 

Municipal, para que haja deliberação no seguinte sentido: ----------- 

(i) Concordância com o teor da minuta do Termo de Aceitação do apoio; 

(ii) Legitimação do Senhor Presidente da Câmara para proceder à 

outorga do referido Termo de Aceitação, para posterior envio à 

Autoridade de Gestão do NORTE 2020 (CCDR-N). ------------------------ 

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

Em Anexo: ---------------------------------------------------------- 

Anexo 1 – Notificação da decisão de aprovação do pedido de alteração 

n.º NORTE-06-3118-FSE-000021 PA (2) | Emissão de novo Termo de 

Aceitação”; -------------------------------------------------------- 

Anexo 2 – Termo de aceitação. -------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 20.10.2021 -----     

1 - A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ------------------------------------------------------ 

2 – Face ao exposto, propõe-se ao Senhor Presidente que submeta a 

proposta a reunião de Câmara para: --------------------------------- 

(i)  Aprovação da Minuta do Termo de Aceitação; --------------------- 

(ii) Legitimar o Senhor Presidente da Câmara para proceder à outorga 

do referido Termo de Aceitação. ------------------------------------- 

À consideração do Sr. Presidente da Câmara Municipal, -------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.10.24. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. ---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. PROCEDIMENTO PÚBLICO CONCURSAL PARA ALIENAÇÃO/LOCAÇÃO DE LOTES DO 

“PARQUE DE ATIVIDADES DE CHAVES” E “PLATAFORMA LOGÍSTICA INTERNACIONAL 

DO VALE DO TÂMEGA” -RELATÓRIO DE ANÁLISE DA 14ª FASE DE APRESENTAÇÃO 

DE CANDIDATURAS (16-JUNHO-2021 A 30-SETEMBRO-2021). ----------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

RELATÓRIO Nº 14------------------------------------------------------ 

1- No dia 30 de setembro de dois mil e vinte e um, pelas 09:00 

horas, reuniu a Comissão responsável pela liderança e coordenação do 

procedimento supramencionado, constituída pelo Presidente, Arq. 

Rodrigo Moreira pelo 1º Vogal efetivo, Dra. Márcia Santos e pelo 2º 

Vogal efetivo, Arq. Carla Joana Rodrigues. -------------------------- 

2- A reunião visou a realização das diligências inerentes à abertura 

e análise das propostas recebidas no âmbito da 14ª fase de candidaturas 

para adjudicação do direito de propriedade/locação de lotes integrados 

no “Parque de Atividades de Chaves” e “Plataforma Logística 



                                                                F. 163 

                                                                  _____________________ 

 
Internacional do Vale do Tâmega”, que decorreu no trimestre 

compreendido entre o dia 16-06-2021 e o dia 30-09-2021. ------------- 

3- De referir, que não foi elaborado nenhum relatório relativo à 

13ª fase de análise de candidaturas (que decorreram entre o dia 16-

03-2021 e o dia 16-06-2021), uma vez que nesse período de tempo não 

deu entrada nenhuma candidatura para o efeito.----------------------- 

4- Posto isto, a reunião teve início com a apresentação do 

procedimento pelo Presidente da Comissão, Arq. Rodrigo Moreira e com 

a identificação dos requerentes por ordem de entrada das respetivas 

propostas, a saber: ------------------------------------------------- 
Nº. Requerente Empresa Nº 

entrada 

Data 

entrada 

Pretensão Atividade a 

desenvolver 

1 Henrique 

Dias Tomé 

(sócio 

gerente) 

RENOVAÇÃO 

IMOBILIÁRIA, 

CONSTRUÇÃO E 

RENOVAÇÃO DE 

IMÓVEIS, LDA. 

 

 

 

 

9249 

 

 

 

01.07.2021 

Lote A3 do 

Loteamento 

do Parque de 

Atividades 

de Chaves 

 

(2.224,22m2) 

 

 

Fabricação de 

estruturas de 

construções 

metálicas 

5- Identificado o único requerente e a respetiva pretensão, a 

Comissão deu início à apreciação formal da candidatura rececionada, 

no que diz respeito à verificação da regularidade da instrução da 

mesma2, bem como no que diz respeito à compatibilidade do uso 

pretendido com as especificações do alvará do loteamento onde o pedido 

recai. ------------------------------------------------------------- 

6- Para o efeito, usou da palavra o 2º Vogal efetivo da Comissão, 

no sentido de informar os restantes elementos que, após ter efetuado 

uma verificação prévia à candidatura, apurou que a mesma não 

apresentava um documento instrutório de caráter obrigatório (certidão 

permanente da empresa), situação que entretanto já foi colmatada 

através da solicitação do referido documento em falta ao requerente, 

via contacto telefónico, e posterior anexo do mesmo ao respetivo 

processo de candidatura. -------------------------------------------- 

7- No que diz respeito à compatibilidade da atividade a instalar 

com o uso permitido para o local, verificou-se que a atividade que a 

empresa pretende exercer no Lote A3 do Loteamento do Parque de 

Atividades de Chaves (alvará de loteamento nº2/2006), atividade com o 

CAE 25110-R3–“Fabricação de estruturas de construções metálicas”, está 

em conformidade com os usos permitidos para o referido lote (uso 

Industrial), pelo que se considerou que a candidatura se encontra em 

condições de ser admitida e submetida à respetiva análise substantiva 

do seu projeto de investimento. ------------------------------------- 
N Empresa Atividade CAE da empresa Lote/Par

cela 

pretendi

da 

Uso 

definido 

para o 

Lote/Parc

ela 

Verificação de 

compatibilidad

e de uso 

1 RENOVAÇÃO 

IMOBILIÁRIA, 

CONSTRUÇÃO E 

RENOVAÇÃO DE 

IMÓVEIS, LDA. 

 

Fabricação 

de 

estruturas 

de 

construções 

metálicas  

Principal: 

CAE 25110-R3–

“Fabricação de 

estruturas de 

construções 

metálicas”, 

LOTE A3 

do 

loteamen

to do 

Parque 

de 

Atividad

es de 

Chaves 

 

 

Industria

l,  

COMPATÍVEL – 

pois o CAE 

25110 é 

considerado 

industrial no 

âmbito do SIR 

(Sistema de 

Indústria 

Responsável) 

                                                           
2 De acordo com o estipulado no artigo 11º (Instrução do processo de 

candidatura) do “Regulamento de Alienação e de Locação de Lotes do 

Parque de Atividades de Chaves”, em conjugação com a “Proposta nº 

06/GAP/2018, aprovada em Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Chaves do dia 08 de fevereiro de 2018. ------------------------------ 
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8- Seguidamente, confirmada a correta instrução do processo e a 

compatibilidade da atividade a desenvolver com o uso permitido para o 

local, a Comissão procedeu à análise de mérito da candidatura e à 

respetiva ponderação dos critérios de seleção, em conformidade com o 

modelo de avaliação estipulado no Anexo III da já referida Proposta 

nº 06/GAP/2018”, em articulação, por adaptação, com o artigo 13º do 

"Regulamento de Alienação e de Locação de Lotes do Parque de Atividades 

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

9- Da análise efetuada, são de salientar os seguintes aspetos 

caraterizadores do projeto de investimento: ------------------------- 

9.1.  A empresa RENOVAÇÃO IMOBILIÁRIA, CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE 

IMÓVEIS, LDA. é uma empresa que se encontra a laborar na cidade de 

Chaves desde abril de 2016; ----------------------------------------- 

9.2. O investidor pretende encerrar as atuais instalações e instalar-

se no lote A3 do Parque de Atividades de Chaves, tendo em vista o 

alargamento da atividade económica atual, com a fabricação 

personalizada de estruturas de construção metálicas, tais como guarda 

barreiras para pontes e autoestradas, peças para escoamento de águas, 

portas, janelas e outros produtos em inox, ferro e alumínio, 

simultaneamente com o desenvolvimento de vários serviços relacionados 

com a construção e renovação  de edifícios residenciais; ------------ 

9.3. O investimento inicial a realizar é de cerca de 319.000,00€; --- 

9.4. O investidor pretende manter os 5 postos de trabalho existentes 

e irá criar mais 7 novos postos de trabalho; ------------------------ 

10- Analisados estes aspetos e demais fatores a classificar, e 

preenchida a respetiva grelha de aferição dos critérios de seleção, 

estipulados no anexo III da já referida Proposta nº 06/GAP/2018, foi 

obtida a seguinte pontuação global para a candidatura em apreço: --- 
Candidatura  Lote pretendido Pontuação 

atribuída 

Nível de 

projeto 

candidatura nº1 

RENOVAÇÃO IMOBILIÁRIA, CONSTRUÇÃO E 

RENOVAÇÃO DE IMÓVEIS, LDA. 

LOTE A3 do Loteamento do Parque 

de Atividades de Chaves 

12,85 

valores 

Médio 

11- Face à pontuação obtida pela candidatura, a qual é superior a 10 

valores, a Comissão entendeu admiti-la, estando por isso em condições 

de lhe ser adjudicado o Lote pretendido, sem prejuízo do que se refere 

no ponto seguinte. -------------------------------------------------- 

12- Após a análise dos documentos que se reportam aos aspetos 

ambientais da indústria subjacente à pretensão em causa, a Comissão 

entende registar neste Relatório, em forma de alerta preventivo, que 

o licenciamento das instalações da atividade industrial em causa pelas 

autoridades competentes para o efeito, deverá acautelar o cumprimento 

de todas as normas técnicas e regulamentares aplicáveis, de forma a 

neutralizar qualquer impacte ambiental decorrente do seu 

funcionamento. ----------------------------------------------------- 

13- Nada mais havendo a referir, e tendo por base o valor estabelecido 

para o lote em causa na já referida proposta nº 06/GAP/2018, aprovado 

em Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Chaves do dia 08 de 

fevereiro de 2018, a Comissão deliberou, por unanimidade, o seguinte: 

13.1. Propor a adjudicação do Lote A3 do Loteamento do Parque de 

Atividades de Chaves, pelo valor de 2.224,22€, à empresa RENOVAÇÃO 

IMOBILIÁRIA, CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE IMÓVEIS, LDA., representada 

pelo seu sócio gerente, senhor Henrique Dias Tomé, uma vez que a 

respetiva candidatura obteve a pontuação necessária para ser admitida, 

atingindo um nível de projeto “Médio” (12,85 valores), devendo, no 

entanto, ser salvaguardada a condição referida no ponto 12 do presente 

Relatório, relacionada com a necessidade de cumprimento de todas as 
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regras de controlo ambiental que sejam aplicáveis à unidade industrial 

a instalar; --------------------------------------------------------- 

13.2. Submeter o presente Relatório à próxima Reunião de Câmara 

Municipal, com vista à obtenção da competente deliberação de 

aprovação; --------------------------------------------------------- 

13.3. Por fim, caso haja deliberação nos termos preconizados, adotar a 

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

13.4. Proceder à notificação do requerente sobre a deliberação tomada; 

13.5. Encaminhar o respetivo processo de candidatura para a Unidade 

Flexível de 3º Grau de Contratos e Expropriações, a fim desta encetar 

os procedimentos necessários à formalização do respetivo Contrato-

promessa de Compra e Venda/escritura do Lote A3 do loteamento do Parque 

de Atividades de Chaves, em conformidade com o estipulado no artigo 

15º do “Regulamento de Alienação e de Locação de Lotes do Parque de 

Atividades de Chaves”, em articulação com a “Proposta nº 06/GAP/2018”, 

aprovada em Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Chaves do dia 08 

de fevereiro de 2018. -----------------------------------------------

Chaves, 30 de setembro de 2021 ------------------------------------- 

O Presidente da Comissão, - Arqº. Rodrigo Moreira ------------------ 

O 1º Vogal Efetivo, - Dra. Márcia Santos --------------------------- 

O 2º Vogal Efetivo, -  Arqª Carla Joana Rodrigues ------------------ 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.10.25. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto infra. -------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, 

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

 

E 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, Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

 

 


