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Nº 12 – Reunião Ordinária  da 

Câmara Municipal   de  Chaves 

                                 Realizada  no  dia 22 de maio 

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

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano dois mil e quinze, nesta 

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

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

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

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

Castanheira Penas, Sr. João Carlos Alves Neves, Sr. Dr. Francisco 

António Chaves de Melo, Sr. Dr. Paulo Francisco Teixeira Alves, Sr. 

Eng. João Adérito Moura Moutinho e comigo, Marcelo Caetano Martins 

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

 

 

Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram quinze 

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

dia previamente elaborada e datada de dezanove de maio de dois mil e 

quinze. ------------------------------------------------------------ 

 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

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

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

Usou da palavra, o Presidente da Câmara, Senhor Arq. António Cândido 

Monteiro Cabeleira, tendo facultado, para consulta do executivo, 

mediante a disponibilização das respetivas cópias, os seguintes 

documentos relacionados com a atividade municipal: ------------------ 

1 – Modificação n.º4 ao Orçamento da Despesa e Plano Plurianual de 

Investimentos - Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da Câmara deu 

conhecimento e facultou ao Executivo cópia do documento em epígrafe, 

cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os 

efeitos legais, e que se anexa à presente ata sob o n.º 1; ---------- 

2 – Plano de atividades para o ano de 2015 da Eurocidade Chaves-Verin 

- Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento 

e facultou ao Executivo cópia do documento em epígrafe, cujo teor aqui 

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

que se anexa à presente ata sob o n.º 2; ---------------------------- 

3 – Oficio n.º 40/2015 da CIM Alto Tâmega, relativa ao pedido de 

informação do Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco 

Melo - Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da Câmara deu 

conhecimento e facultou ao Executivo cópia do documento em epígrafe, 

cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os 

efeitos legais, e que se anexa à presente ata sob o n.º 3; ---------- 

4 – “1ª Descida Transfronteiriça pelo Rio Tâmega” e “Caminhada 

Ambiental pelo Rio Tâmega” - Sobre esta matéria, o Senhor Presidente 

da Câmara deu conhecimento ao Executivo Municipal, de duas atividades 

que o Município de Chaves pretende desenvolver, no dia 5 de junho 

próximo, e integradas no âmbito do projeto “Valorização do corredor 

ambiental do rio Tâmega - Valtâmega”; ------------------------------- 

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

Por último, Senhor Presidente da Câmara, para informou, ainda o 

Executivo Municipal, da outorga do protocolo, com a Fundação Nadir 

Afonso, no pretérito dia 18 do corrente mês de maio. ---------------- 
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II - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA, ENG. JOÃO ADÉRITO 

MOURA MOUTINHO. ----------------------------------------------------- 

Usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor Eng.º João 

Adérito Moura Moutinho, tendo abordado os seguintes assuntos 

relacionados com a atividade municipal: ----------------------------- 

a) Obras nas Caldas - Sobre este assunto, o Vereador interveniente, 

apresentou, verbalmente, os seguintes comentários: “As Caldas estão 

transformadas num estaleiro de obras nesta época do ano. Para além 

disso nem se sabe qual o objetivo dessas obras, pois não existe 

qualquer placa identificativa do tipo de projeto que está em execução.- 

Não me parece que o reforço de caudal da água das termas seja de tanta 

urgência que não pudesse ter sido planeado para mais tarde. O 

planeamento inadequado das obras da autarquia continua a ocorrer, 

lesando os interesses económicos da cidade, pondo em risco a segurança 

dos cidadãos e do trânsito automóvel e poluindo visualmente o 

ambiente.” --------------------------------------------------------- 

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

De imediato, usou da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo 

referido, sobre a matéria, que, a obra pública em apreciação deverá, 

obrigatoriamente, estar concluída, até ao final do próximo mês de 

junho do corrente ano, sob pena de ficar comprometido o financiamento 

comunitário que lhe deu suporte. ------------------------------------ 

Razão pela qual, não era, objetivamente, possível o desenvolvimento 

de um programa e/ou calendarização, substantivamente, diferentes, no 

âmbito da referida empreitada. -------------------------------------- 

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

b) Loja do Cidadão - Sobre este assunto, o Vereador interveniente, 

apresentou, verbalmente, os seguintes comentários: “Tem-se falado 

muito ultimamente na Loja do Cidadão em Chaves. Considero que, 

genericamente, esta concentração de serviços é útil em ambientes 

urbanos. É evidente que os benefícios que daí podem resultar dependem 

de vários fatores, tais como; localização do edifício, 

acessibilidades, rede de transportes para o local, número de serviços 

a concentrar e disponibilidade de estacionamento automóvel. --------- 

Contudo não percebo porque só agora se avança com esta iniciativa e 

porque foi escolhido para a sua instalação o edifício do antigo cine-

teatro. ------------------------------------------------------------ 

Parece-me que este assunto poderá estar relacionado com o período 

eleitoral que se avizinha. Os benefícios para os cidadãos do concelho 

decorrentes da centralização de vários serviços públicos no local 

referido, poderão não ser de grande relevância se tivermos em 

consideração que a cidade é pequena e a quase totalidade dos serviços 

se situam no centro da cidade, havendo alguns como a PT e CTT que têm 

edifícios próprios. Assim temos no centro da cidade: IEFP, alguns 

serviços de notariado, registo predial, conservatória do registo civil 

e finanças (que não fica longe do centro). -------------------------- 

Os únicos serviços que ficam um pouco mais afastados, são a EDP e a 

Segurança Social. Mas devemos notar o seguinte; a concentração de 

serviços dificultará o estacionamento nas proximidades. Poderá ser 

mais fácil para um cidadão estacionar junto de um dos serviços de 

acordo com a sua atual localização do que após a concentração dos 

mesmos num único local. E para além disso, nalgumas situações o 

estacionamento não é pago, casos da EDP e Segurança Social. --------- 

Ou seja, em vez de facilitarmos a vida às pessoas, vamos dificulta-

la. Parece-me que com esta localização se pretende rentabilizar o 

parque de estacionamento do Centro Histórico, notando contudo que um 
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dos grandes objetivos da sua construção seria servir o comércio local. 

A adicionar aos problemas de estacionamento e dos eventuais custos 

acrescidos para os cidadãos a ele associados, refiro também os custos 

para a autarquia, que possivelmente ainda não foram devidamente 

quantificados, pelo menos que eu conheça. --------------------------- 

Ainda relativamente a esta iniciativa, tive conhecimento que teria 

sido estabelecido um acordo para instalação da Loja do Cidadão com o 

empreiteiro David Calheiros, na Av. Nuno Álvares Pereira, durante um 

dos governos do PS. Não sei se isto corresponde à verdade, se assim 

for, gostaria de saber qual a validade desse acordo, se há ou houve 

uma indeminização por rescisão do acordo, em suma, informação fiável 

sobre este assunto. ------------------------------------------------- 

Para concluir devo referir que para mim seria muito mais importante 

para o concelho a abertura de “front offices” nas freguesias, que 

permitiriam aos cidadãos um mais fácil acesso a um vasto conjunto de 

serviços, sem necessidade de grandes deslocações. ------------------- 

Para além disso forneceriam às pessoas informação útil e até 

potenciariam a criação de alguns empregos locais. Devo referir a 

propósito que a Câmara de Guimarães já está a levar a cabo a instalação 

de fibra ótica para várias juntas de freguesia e que o referido serviço 

já está em funcionamento noutras zonas do País. Este serviço, devo 

aqui dizê-lo, era uma das bandeiras da campanha do PS à Câmara de 

Chaves nas últimas legislativas. Mas pelos vistos, não é este o caminho 

que o atual executivo de maioria PSD que percorrer.” ---------------- 

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

De imediato, usou da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo 

referido, sobre a matéria, que, a “loja do Cidadão”, em apreciação, 

deve ser enquadrada à luz do programa “Aproximar”, desenvolvido pelo 

Governo Português, sendo o seu principal objetivo dotar cada Município 

Português de uma “Loja do Cidadão”. --------------------------------- 

Neste contexto, a conceção da “Loja do Cidadão” e sua caracterização, 

é da exclusiva responsabilidade do Governo Português. --------------- 

Numa primeira fase, o Projeto de modernização administrativa irá ser 

desenvolvido, mediante a instalação de 41 Lojas, em diversos pontos 

do País. ------------------------------------------------------------ 

A Loja do Cidadão, em Chaves, deverá ser instalada, numa segunda fase, 

a qual não é, seguramente, coincidente com qualquer oportunismo 

eleitoralista. ----------------------------------------------------- 

Relativamente à instalação da Loja do Cidadão associada ao edifício 

propriedade do Sr. David Calheiro Gomes, a responsabilidade pela 

coordenação de tal projeto é da AMA – Agência para a Modernização 

Administrativa e da Secretária de Estado competente. --------------- 

Assim, a responsabilidades contratuais, eventualmente, assumidas, no 

passado, por tais organismos, não poderão ser imputadas ao Município 

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

De acordo com o programa “Aproximar”, a Loja do Cidadão deverá ser 

instalada num edifício público, propriedade do município, e não num 

edifício privado, sendo esta uma exigência do próprio programa. ----- 

Por último, no que concerne à localização da Loja do cidadão no antigo 

edifício “Cine-Teatro”, propriedade da Autarquia, a mesma tem, 

seguramente, as seguintes vantagens: -------------------------------- 

a) Reabilitação do antigo “Cine-Teatro”, mediante a obtenção de 

financiamento associado ao desenvolvimento do programa; ------------- 

b) Dinamização da Zona Histórica de Chaves, potenciando o comércio 

local; ------------------------------------------------------------- 

c) Existência, na zona de localização da Loja, de estacionamento pago, 

no caso, mediante os serviços de estacionamento prestados pelo novo 
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parque de estacionamento, instalado no centro histórico, e 

estacionamento gratuito existente, nas proximidades da zona histórica.  

Por outro lado, os serviços que, hoje, têm melhores acessos ao público, 

não serão instalados na nova loja do cidadão, sendo certo que esta 

última irá acolher, apenas, os serviços de finanças, Registo e 

Notariado, serviços de atendimento da Autarquia, serviços de 

Reinserção Social e, eventualmente, outros serviços prestados por 

empresas privadas – Telecomunicações, gás, eletricidade – que venham 

a mostrar interesse em tal espaço. ---------------------------------- 

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

c) Festa dos Povos - Sobre este assunto, o Vereador interveniente, 

apresentou, verbalmente, os seguintes comentários: “A propósito deste 

evento lembro que a câmara de Braga está envolver as escolas na sua 

festa romana, fazendo também colóquios e tendo parcerias com as cidades 

de Lugo e julgo que Astorga. Seria importante para a projeção do 

evento, que esta câmara utilizasse os mesmos procedimentos.” -------- 

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

De imediato, usou da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo 

referido, sobre a matéria, o seguinte: ------------------------------ 

1 - Esta é a 3ª Edição da “Festa dos Povos”, e o seu programa 

introduziu, este ano, duas novidades relacionadas com a realização de 

Jogos Populares e de Colóquios temáticos. --------------------------- 

2 - No próximo ano, é de admitir o envolvimento das escolas, na 

realização de torneios e de jogos tradicionais, sendo certo que, no 

dia de hoje, uma delegação de técnicos da Autarquia deslocou-se, à 

cidade de Braga, para ter contacto com o modelo de organização adotado 

por este Município, no âmbito da sua festa dos Povos. --------------- 

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

d) Poluição ambiental- Outeiro Seco e Veiga de Chaves e Rio Tâmega- 

Sobre este assunto, o Vereador interveniente, apresentou, verbalmente, 

os seguintes comentários: “Tem-se falado na comunicação social local 

dos esgotos a céu aberto em Vale Salgueiro-Outeiro Seco. Gostaria que 

o Sr. Presidente me elucidasse sobre este problema e que soluções 

estão previstas e para quando. Devo realçar que esta questão deveria 

ser de tratamento urgente, pois não é aceitável nos tempos atuais 

acontecer estes atentados ambientais. ------------------------------- 

A mesma questão coloco relativamente ao saneamento de Sto. Estevão. - 

Pretendia saber se existe na autarquia uma equipa de fiscalização 

ambiental. Se não existe deve ser criada e operacionalizada de forma 

a cumprir cabalmente as suas funções. ------------------------------- 

Noto que há afluentes do rio Tâmega muito poluídos, nomeadamente o 

primeiro afluente da margem esquerda do rio, antes do Museu Nadir 

Afonso e que há lixo depositado nas proximidades das lagoas do Tâmega, 

entre estas e Vila Verde da Raia. Se a equipa existe deveria exercer 

as suas funções, para minimizar os danos ambientais. ---------------- 

Já é tempo que a autarquia dê o devido realce às questões ambientais, 

fiscalizando e aplicando sanções aos prevaricadores, para termos um 

rio mais limpo e um ambiente mais saudável. ------------------------- 

Seria muito agradável podermos fazer o trajeto Chaves-Vila Verde, a 

pé ou de bicicleta, junto a um rio com águas límpidas e sem nos 

depararmos com montões de lixo junto ao percurso. As lagoas do vale 

do Tâmega constituem autênticas reservas de biodiversidade que 

importante preservar, para além das margens do Tâmega. -------------- 

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

De imediato, usou da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo 

referido, sobre a matéria, o seguinte: ------------------------------ 
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1 – A responsabilidade pela gestão da estação de tratamento localizada 

na localidade de Sto. Estevão está confiada á empresa “Águas de Trás 

dos Montes”; -------------------------------------------------------- 

2 – Relativamente aos episódios de poluição ambiental localizados no 

Vale de Salgueiro, as empresas poluidoras foram notificadas, tendo em 

vista corrigir a situação relacionada com a produção de gorduras e sua 

incorporação na rede pública, sem o prévio e devido tratamento; ----- 

3 – Neste contexto, uma das empresas já procedeu à instalação de 

equipamento tendente ao pré-tratamento de tais gorduras; ------------ 

4 – Todas as empresas, em causa, são da área agro-alimentar; -------- 

5 – A empresa “Águas de trás os Montes” esta obrigada à construção de 

um emissário que permita encaminhar tais águas para a estação de 

tratamento; -------------------------------------------------------- 

6 – Relativamente à criação de uma equipa de fiscalização ambiental, 

o sector de fiscalização municipal, maioritariamente, integrado na 

Divisão de Administração e Fiscalização, vem assumindo a 

responsabilidade geral de toda a atividade de fiscalização municipal, 

incluindo, também, a fiscalização ambiental, no âmbito das 

competências, legalmente, confiadas à autarquia. -------------------- 

e) Construção de Ciclovia - Sobre este assunto, o Vereador 

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

1 – O Projeto relacionado com a construção da ciclovia aponta para uma 

intervenção minimalista, na qual não se contempla uma intervenção 

centrada na aplicação de betuminoso nos percursos abrangidos pelo 

projeto. ----------------------------------------------------------- 

2 – Neste contexto, corre-se o risco de, a curto prazo, se registar 

uma rápida degradação dos pavimentos propostos para os respetivos 

circuitos, com todas as desvantagens daí emergentes. ---------------- 

3 – Não seria preferível optar, no âmbito da execução do projeto, por 

uma solução mais consistente, permanente e de melhor qualidade, no que 

concerne à execução dos pavimentos? --------------------------------- 

4 – Por outro lado, o projeto deveria contemplar algumas benfeitorias, 

na proximidade das lagoas, danda a esta zona ambientalmente relevante, 

outra qualidade paisagística. --------------------------------------- 

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

De imediato, usou da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo 

referido, sobre a matéria, o seguinte: ------------------------------ 

1 – O projeto, em apreciação, apenas contempla a solução descrita para 

os trabalhos de pavimentação dos circuitos que integram a ciclovia, 

sendo expectável, tecnicamente, que a solução apontada se venha a 

mostrar satisfatória. ----------------------------------------------- 

2 – O projeto em causa integra, ainda, uma segunda fase, diga-se, 

decisiva para garantir a ligação definitiva, através da ciclovia, em 

apreciação, entre os Concelhos de Chaves e Verin. ------------------- 

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

 

 

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

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

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

António Chaves de Melo, tendo solicitado esclarecimentos sobre os 

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

1 – Assinatura de Protocolo com a Fundação Nadir Afonso: Sobre esta 

matéria, o Vereador interveniente salientou que os motivos que deram 

causa à sua ausência, na cerimónia pública de outorga do protocolo em 

epígrafe, esteve relacionada com o facto de apenas, na Sexta-feira 

imediatamente anterior à data de tal evento, ter recebido o respetivo 
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convite, não tendo sido possível, em tempo útil, reprogramar os seus 

compromissos profissionais, entretanto, já assumidos, com projeção na 

data de realização de tal cerimónia. -------------------------------- 

Sobre esta matéria, registou, ainda, o facto dos convites endereçados 

terem sido enviados tardiamente para os seus destinatários. --------- 

2 – Informação exarada na página eletrónica da Autarquia – Site oficial 

-: Sobre esta matéria, o Vereador interveniente registou algumas 

incongruências constantes da informação depositada, sobre a cerimónia 

de assinatura do protocolo relacionado com a Fundação Nadir Afonso, 

destacando, para o efeito, as seguintes deficiências: --------------- 

 Menção indevida relativamente ao facto de estarem presentes, em 

tal cerimónia, todos os membros do Executivo Municipal, facto que não 

corresponde à verdade, atendendo à sua ausência da mesma, nos termos, 

anteriormente, evidenciados e justificados; ------------------------- 

 O texto de tal comunicação faz referência a um valor da empreitada 

relacionada com a construção do edifício, o qual não é coincidente com 

o valor divulgado nas placas publicitárias do respetivo investimento, 

o qual veio a ser financiado por entidades externas; ---------------- 

Tal contradição é, ainda, evidente na informação registada nas duas 

placas publicitárias colocadas junto ao local da obra. -------------- 

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

De imediato, usou da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo 

referido, sobre a matéria, o seguinte: ------------------------------ 

1 – A construção do Edifício destinado ao Museu de arte contemporânea, 

Nadir Afonso, veio a ser adjudicada, na precedência de concurso 

público, pelo valor 4.771.380,52 €, conforme consta do contrato 

celebrado com o empreiteiro. ---------------------------------------- 

2 – A referida empreitada deu origem à celebração de contrato adicional 

de trabalhos a mais, os quais foram devidamente aprovados por este 

Executivo Municipal. ------------------------------------------------ 

3 – O empreendimento, em apreciação, veio a ser desenvolvido mediante 

a concretização de duas empreitadas: uma, para a construção do edifício 

propriamente dito; uma segunda empreitada, tendo como objeto a 

construção dos acessos a tal edifício. ------------------------------ 

4 – O Valor global e/ou integral da candidatura é de aproximadamente: 

7.612.137,12, sendo certo que é esse o valor que deve ser publicitado. 

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

3 – Ata de 08 de maio do Executivo Municipal: Sobre esta matéria, o 

Vereador interveniente deu nota, ao Senhor Presidente da Câmara, que, 

conforme compromisso, por si, assumido, deu conhecimento, na parte 

respetiva, do teor da ata da reunião de Câmara acima identificada, ao 

Senhor Dr. Nuno Vaz, tendo o mesmo referido que o Senhor Presidente 

da Câmara deverá esgrimir quaisquer argumentos, sobre a matéria, em 

apreciação, em sede própria. ---------------------------------------- 

4 – Avenida Costa Gomes: Sobre esta matéria, o Vereador interveniente 

deu nota do crítico estado de conservação da Av. Costa Gomes, exigindo-

se uma rápida limpeza das ervas e das ervas daninhas, em vista a 

permitir a sua adequada utilização. --------------------------------- 

5 – Registo de diferenciação de Cabimento: Sobre esta matéria, o 

Vereador interveniente solicitou esclarecimentos sobre o relatório 

elaborado pela Empresa prestadora de serviços justificadora das 

incongruências registadas nas operações de cabimentação desenvolvidas 

pelos serviços municipais responsáveis. ----------------------------- 

Tal relatório foi, oportunamente, por si, requerido, em reunião deste 

executivo municipal. ------------------------------------------------ 

Solicitou, assim, informação sobre a existência ou não de tal relatório 

produzido pela empresa “MEDIDATA”. ---------------------------------- 
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6 – Plano de aplicação de fundos comunitários, na área da saúde: Tendo 

tomado conhecimento, através da comunicação social, que, no âmbito do 

plano em epígrafe, há intenção de promover a remodelação da urgência 

do Hospital de Chaves, era importante saber, previamente, qual a 

natureza de tal intervenção e sua dimensão e funcionalidade para o 

próprio hospital. --------------------------------------------------- 

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

De imediato, usou da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo 

referido, sobre a matéria, o seguinte: ------------------------------ 

1 – O desenvolvimento do projeto relacionado com a eventual 

requalificação dos serviços de urgência do Hospital de Chaves, é da 

exclusiva responsabilidade do Ministério da Saúde e dos seus serviços 

desconcentrados. --------------------------------------------------- 

2 – O Município de Chaves não foi, formalmente, informado, por parte 

da tutela, de qualquer iniciativa promovida tendo como objeto a 

requalificação dos serviços de urgência do Hospital. ---------------- 

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

7 – Grupo “Águas de Portugal”: Tendo tomado conhecimento, através da 

comunicação social, que o novo modelo de fusão das empresas 

relacionadas com o grupo “Águas de Portugal” irá repousar na 

incorporação das dívidas dos Municípios, registadas como dividendos 

das empresas a criar, no âmbito de tal procedimento de verticalização 

do setor da água, parece incontornável que tal estratégia de atuação 

irá determinar o aumento das tarifas da água, com graves prejuízos 

para os consumidores e/ou para as populações locais. ---------------- 

Era importante que a autarquia apura-se a veracidade de tal estratégia 

de atuação e suas consequências para o Município de Chaves, não sendo 

aceitável que tal solução possa implicar o aumento das tarifas da 

água. -------------------------------------------------------------- 

8 – Época de Incêndios e operacionalização de medidas: Sobre esta 

matéria, o Vereador interveniente solicitou esclarecimentos sobre a 

operacionalidade da Corporações de Bombeiros, sedeadas no Concelho, 

e, bem assim, dos Serviços de Proteção Civil. ----------------------- 

Solicitou, ainda, informação quanto à efetiva concessão, por parte da 

Autarquia, dos apoios destinados às corporações de Bombeiros e 

esclarecimentos relacionados com o responsável oficial das operações.- 

9 – Acessos ao Quartel da GNR: Sobre esta matéria, o Vereador 

interveniente solicitou esclarecimentos sobre a eventual posição 

tomada pela GNR, relativa aos deficientes acessos às suas instalações, 

localizadas na Fonte do Leite, como consequência direta das obras, em 

curso, relacionadas com a construção da “Rodovia”. ------------------ 

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

De imediato, usou da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo 

referido, sobre a matéria, o seguinte: ------------------------------ 

Até à presente data, a Autarquia não recebeu qualquer comunicação da 

GNR, sobre a matéria relacionada com os acessos às suas instalações, 

sitas na Fonte do Leite. -------------------------------------------- 

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

10 – Abastecimento Publico de Água: Sobre esta matéria, o Vereador 

interveniente solicitou informação sobre quais as localidades do 

Concelho que ainda não dispõe de rede publica direta de água, dando 

como exemplo as localidades de Soutelo (Parte alta) e Sobreira. ----- 

Salientou, ainda, que deverá ser, previamente, acautelado, durante o 

verão, o fornecimento de água às populações locais. ----------------- 

11 – Publicitação eletrónica de apoios – IGF -: Sobre esta matéria, o 

Vereador interveniente solicitou informação relacionada com o acesso 

à informação exarada no sítio da internet – IGF -, traduzida na 



                                                                F. 146 

                                                                  _____________________ 
 

publicitação dos apoios – Subsídios – concedidos pela autarquia às 

diversas entidades, nomeadamente, sobre a possibilidade de qualquer 

cidadão poder ter acesso a tal informação. -------------------------- 

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

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 08 de maio de 2015. ---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, com as 

correções que foram sugeridas pelos Vereadores do Partido Socialista, 

Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo e Senhor Eng. João Adérito 

Moura Moutinho, aprovar, depois de lida, a referida ata. ------------ 

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMODATO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E 

A ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL NOSSA SENHORA DAS NECESSIDADES, 

SEDEADA NA LOCALIDADE DE FERNANDINHO. PROPOSTA Nº 51/GAP/15. -------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que o órgão executivo camarário, em sua reunião 

ordinária realizada no pretérito dia 2014/02/14, deliberou, por 

unanimidade, aprovar a Proposta nº 22/GAPV/2014, de 05/02/2014, 

consubstanciada na celebração de três contratos de comodato entre o 

Município de Chaves e a Junta de Freguesia de Loivos e Póvoa de 

Agrações, tendo, de entre eles, o designado por “Escola Primária de 

Fernandinho”, por objeto, o prédio urbano sito em Fernandinho, 

Concelho de Chaves, inscrito na respetiva matriz sob artigo matricial 

nº 580 NIP (origem no artigo 329, da extinta freguesia de Póvoa de 

Agrações), a favor do Município de Chaves, e descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Chaves com o n.º 556/20100906, da Freguesia de 

Loivos e Póvoa de Agrações;------------------------------------------ 

2. Considerando que o objetivo nuclear do referido contrato de 

comodato, se centrava na cedência, a título gratuito, do referido 

prédio urbano, em vista à instalação de um gabinete da Junta de 

Freguesia, para atendimento e apoio à comissão de festas;------------ 

3. Considerando que tal contrato de comodato, até à presente data, 

não veio a ser celebrado entre as partes interessadas;--------------- 

4. Considerando que a Associação de Solidariedade Social Nossa 

Senhora das Necessidades, sedeada em Fernandinho, concelho de Chaves, 

pessoa coletiva nº 513477853, através de requerimento, com registo de 

entrada nos serviços desta autarquia nº 3393, de 23-03-2015, veio 

solicitar a colaboração deste Município, centrada na cedência, a 

título de comodato, do prédio urbano, abaixo identificado – ponto 2 -

, a fim de que a mesma se sirva dele, para fins de interesse público, 

muito concretamente, para instalação de um Centro de Dia; ----------- 
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5. Considerando que o prédio, designado por «Escola Primária de 

Fernandinho», sito em Fernandinho, freguesia de Loivos e Póvoa de 

Agrações, concelho de Chaves, se encontra inscrito na respetiva matriz 

sob o artigo 580 NIP, a favor do Município de Chaves e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Chaves com o 556/20100906, da 

freguesia; --------------------------------------------------------- 

6. Considerando que este espaço se encontra devoluto, devido ao 

encerramento da escola e não se prevê, a médio prazo, que o Município 

venha a ter necessidade do referido prédio;-------------------------- 

7. Considerando que a necessidade, por parte da Associação de 

Solidariedade Social Nossa Senhora das Necessidades, de ocupar o 

referido prédio se relaciona diretamente com fins de interesse 

público, muito concretamente para a instalação de um Centro de Dia, 

para utilização da população da localidade;--------------------------  

8. Considerando que o comodato é o contrato pelo qual uma das partes 

entrega à outra certa coisa móvel ou imóvel para que se sirva dela, 

com a obrigação de a restituir, de acordo com o disposto no art. 1129º 

e ss, do Código Civil;-----------------------------------------------  

9. Considerando que a coisa comodatada ou emprestada deve ser 

aplicada ao fim a que se destina, sendo, nessa justa medida, vedado 

ao comodatário fazer dela o uso imprudente ou proporcionar a terceiros 

a sua utilização sem autorização do comodante, no caso, o Município 

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

10. Considerando que, de acordo com o contacto estabelecido com a 

comodatária primitiva - Junta de Freguesia de Loivos e Póvoa de 

Agrações, a mesma veio manifestar a sua anuência, na extinção parcial 

dos efeitos constantes da Proposta nº 22/GAP/2014, tendo por objeto a 

cedência, mediante a celebração de contrato de comodato, do prédio 

designado “Escola Primária de Fernandinho”, revendo-se a Junta de 

Freguesia na celebração do novo contrato de comodato, agora, a favor 

da Associação de Solidariedade Social Nossa Senhora das Necessidades 

e para os fins nele previstos.--------------------------------------- 

11. Considerando que a Junta de Freguesia, através de comunicação 

escrita de 22-04-2015, confirmou não ver quaisquer inconvenientes na 

cedência das instalações à Associação de Solidariedade Social Nossa 

Senhora das Necessidades.-------------------------------------------- 

12. Considerando, por último, que existe interesse mútuo na resolução 

deste problema, em benefício da população em geral, deste concelho e 

da região.---------------------------------------------------------- 

II – Do Enquadramento Legal ----------------------------------------- 

1. Considerando que, nos termos do disposto nas alíneas h) e m), do 

n.º 2, do artigo 23º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

constituem atribuições do município, os domínios da ação social e a 

promoção do desenvolvimento, respetivamente; ------------------------ 

2. Considerando que, nos termos do disposto na alínea u) do n.º 1, 

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

constitui competência da Câmara Municipal apoiar atividades de 

natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra 

de interesse para o Município; -------------------------------------- 

3. Considerando que, nos termos do disposto na alínea ee) do n.º 1, 

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

constitui competência da Câmara Municipal gerir instalações integradas 

no património do município; ----------------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao Executivo Camarário, a 

aprovação da seguinte proposta: ------------------------------------- 

a) Que a presente proposta seja agendada para uma próxima reunião 

do órgão executivo, em conformidade com a Lei n.º 75/2013, de 12-09, 

em vista à obtenção de decisão consubstanciada na extinção parcial dos 

efeitos da deliberação tomada pelo aludido órgão em 14/02/2014, 

relativos ao imóvel «Escola Primária de Fernandinho», a qual recaiu 

sobre a Proposta nº 22/GAPV/2014 de acordo com as razões anteriormente 

expostas;----------------------------------------------------------- 

b) Sequencialmente, seja administrativamente autorizada a 

celebração do contrato de comodato entre o Município de Chaves e a da 

Associação de Solidariedade Social Nossa Senhora das Necessidades, 

para o fim em vista, conforme matriz do contrato de comodato, contendo 

as cláusulas disciplinadoras dos direitos e obrigações das partes 

signatárias que segue em anexo à presente proposta; ----------------- 

c) Caso a presente Proposta venha a ser aprovada nos termos 

sugeridos, que seja legitimado, simultaneamente, o Presidente da 

Câmara a outorgar, em representação do Município de Chaves, o 

mencionado contrato de comodato;------------------------------------- 

d) Logo que tal deliberação venha a ser tomada, deverá a mesma ser 

levada ao conhecimento da Assembleia Municipal e da Associação de 

Solidariedade Social Nossa Senhora das Necessidades, através da 

emissão da competente notificação.----------------------------------- 

Chaves, 13 de Maio de 2015------------------------------------------- 

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

(Arqtº António Cabeleira) ------------------------------------------ 

Em anexo: A referida minuta de contrato de comodato. ---------------- 

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

Minuta do Contrato de Comodato entre Município de Chaves e a Associação 

de Solidariedade Social Nossa Senhora das Necessidades -------------- 

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

Entre -------------------------------------------------------------- 

O Município de Chaves, pessoa coletiva nº 501 205 551, com sede no 

Largo de Camões da cidade de Chaves, representado neste ato pelo 

Presidente da Câmara, Arq. António Cabeleira, e com poderes para o 

ato, conforme o disposto na alínea f), do n.º 2, do artigo 35º, do 

anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e adiante designado 

por primeiro outorgante ou comodante, devidamente autorizado por 

deliberação da Câmara Municipal de ___ de _________ de 2015. -------- 

e ------------------------------------------------------------------ 

A Associação de Solidariedade Social Nossa Senhora das Necessidades, 

contribuinte n.º 513477853, com sede em Fernandinho, 5400-253 Póvoa 

de Agrações, Chaves, representada neste ato pela Presidente, Aida 

Maria Ribeiro Pereira e por mais dois membros da Direção, adiante 

designada por segunda outorgante ou comodatária.--------------------- 

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

É celebrado o presente contrato de comodato que se rege pelas cláusulas 

seguintes:---------------------------------------------------------- 

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

(Identificação do Imóvel) ------------------------------------------ 

O primeiro outorgante é proprietário do imóvel designado por “Escola 

Primária de Fernandinho”, sito em Fernandinho, Concelho de Chaves, 

inscrito na respetiva matriz sob artigo 580 NIP, a favor do Município 

de Chaves, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves 

com o n.º 556/20100906, da Freguesia de Póvoa de Agrações.---------- 
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Cláusula 2ª --------------------------------------------------------- 

(Objeto) ----------------------------------------------------------- 

Considerando que o primeiro outorgante não tem, nem se prevê a médio 

prazo que venha a ter, necessidade daquele imóvel, e que o segundo 

outorgante dele necessita para seu uso, o primeiro entrega o mesmo ao 

segundo, a fim de que este se sirva dele para fins de interesse 

público, muito concretamente, para instalação de um Centro de Dia, nos 

termos do disposto na alínea f) do artigo 1135º do Código Civil, com 

a obrigação de o restituir assim que o primeiro outorgante o exija. - 

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

(Das Obrigações do Comodatário) ------------------------------------ 

O segundo outorgante fica obrigado a fazer um uso prudente e cuidado 

do identificado imóvel, designadamente, dando integral cumprimento às 

seguintes prescrições: ---------------------------------------------- 

a) Manter e restituir o imóvel em bom estado de conservação, 

ressalvadas as deteriorações decorrentes de um uso prudente, tendo em 

conta a finalidade para a qual foi cedido; -------------------------- 

b) Promover a expensas suas todas as obras de conservação ordinária 

e de manutenção que se mostrem indispensáveis à adequada utilização 

do imóvel; ---------------------------------------------------------- 

c) Suportar os encargos decorrentes do seu normal funcionamento, 

designadamente, pagamento das taxas e consumos de água, eletricidade 

e outros da mesma natureza; ----------------------------------------- 

d) Disponibilizar o imóvel, a solicitação do Primeiro Outorgante, 

para a realização de eventos de interesse público municipal, 

nomeadamente, para a realização de atos eleitorais e/ou referendos, 

coordenados pela Comissão Nacional de Eleições. --------------------- 

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

(Benfeitorias) ----------------------------------------------------- 

1.  Todas as obras e benfeitorias que forem realizadas pelo segundo 

outorgante, no imóvel em causa, passarão a fazer parte integrante do 

mesmo, sem direito a qualquer indemnização, e revertem a favor do 

Município. --------------------------------------------------------- 

2. Em caso de extinção dos efeitos do presente contrato, não assiste 

ao segundo outorgante qualquer direito de receber do primeiro 

outorgante, qualquer indemnização, seja a que título for, pela 

realização de obras ou benfeitorias executadas. --------------------- 

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

(Prazo de Vigência) ------------------------------------------------ 

1. O presente contrato tem a duração de 10 anos, renovável por igual 

período de tempo, se não for denunciado por qualquer das partes 

contratantes. ------------------------------------------------------ 

2. O exercício do direito de denúncia, deverá ser formalizado, 

mediante carta registada com aviso de receção, dirigida à outra parte 

contratante com a antecedência de 30 dias sobre a data do termo do 

presente contrato, incluindo as sucessivas renovações, e ou da 

produção dos efeitos da denúncia. ----------------------------------- 

3. Não obstante a existência de prazo, qualquer das outorgantes 

poderá resolver o presente contrato nos termos do art. 1140º, do Código 

Civil. ------------------------------------------------------------- 

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

(Resolução do Contrato) -------------------------------------------- 

1. É conferido ao primeiro outorgante o direito de resolução do 

contrato com fundamento no incumprimento das obrigações do segundo 

outorgante, previstas na cláusula 3ª. ------------------------------- 

2. A resolução do contrato por parte do primeiro outorgante operar-

se-á nos termos gerais, ou seja, de acordo com o disposto nos artigos 
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432º a 436º do Código Civil, nomeadamente mediante declaração à outra 

parte. ------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

Em tudo o que não estiver especificamente previsto no presente 

contrato, observar-se-á o disposto no art. 1129º e seguintes do Código 

Civil.-------------------------------------------------------------- 

O presente contrato é elaborado em duplicado, sendo um dos exemplares 

para cada um dos outorgantes.---------------------------------------- 

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

Assim o outorgaram.-------------------------------------------------- 

Chaves, ___ de ____ de 2015------------------------------------------ 

O primeiro Outorgante: _________________________________________ ---- 

O segundo Outorgante: __________________________________________ ---- 

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

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

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

Notifique-se. ------------------------------------------------------ 

 

 

2.2. PROPOSTA DE RESOLUÇÕES SOBRE AS VESPAS DAS GALHAS DOS CASTANHEIROS 

E PRAGAS DO CASTANHEIRO. PROPOSTA Nº62/GAP/2015. -------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Da Exposição de Motivos ----------------------------------------- 

1.A Câmara Municipal de Bragança vem apresentar através de oficio com 

registo de entrada nos serviços administrativos deste Município sob o 

nº 5216 de 06 de maio do corrente ano, - documento reproduzido em 

anexo, resoluções sobre a Vespa das Galhas dos Castanheiros e Pragas 

do Castanheiro; ----------------------------------------------------- 

2.Considerando que, foi confirmada, pela primeira vez, a presença da 

Vespa das Galhas do Castanheiro na área de Trás-os-Montes, mais 

propriamente na Região de Carrazedo de Montenegro, Concelho de 

Valpaços; ---------------------------------------------------------- 

3.Considerando que o impacto negativo que pode ter a Vespa das Galhas 

do Castanheiro na produção da Castanha na nossa Região pode no pior 

cenário provocar quedas de produção até 90% se nada for feito; ------ 

4.Considerando que a Castanha na nossa Região contribui com cerca de 

50 a 60 milhões de euros por ano para a economia regional; ---------- 

5.Considerando que, o valor económico gerado pela castanha em Trás-

os-Montes, através da criação de riqueza, emprego e fixação das pessoas 

no meio rural e, por essa via, a coesão territorial e a 

sustentabilidade ambiental desta região, de baixa densidade 

populacional; ------------------------------------------------------ 

6.Considerando que a castanha da região de Trás-os-Montes ocupa 85% 

da área nacional de produção, sendo que cerca de 70% a 80% destina-se 

ao mercado externo (Espanha, França, Itália e Brasil são os mais 

representativos), contribuindo para a dinamização da economia 

nacional; ---------------------------------------------------------- 
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7.Considerando que, atualmente a castanha é o produto agrícola mais 

rentável de Trás-os-Montes e responsável pelo maior volume de 

exportações do nordeste transmontano, estando esse contributo avaliado 

em cerca de 100 milhões de euros, com impacto associado na produção e 

na agroindústria da região, tendo por conseguinte um peso determinante  

nos orçamentos familiares, quer sejam agricultores ou residentes nas 

áreas urbanas mas que já tiram grande parte das suas férias para 

efetuarem a apanha das castanhas, com o objetivo de incrementar o 

respetivo rendimento disponível; ------------------------------------ 

8.Considerando, o histórico de combate à Vespa das Galhas do 

Castanheiro ocorrido em Itália e noutros países europeus, exige-se que 

sejam tomadas, no mais curto de espaço de tempo, as medidas necessárias 

ao combate eficaz deste potencial flagelo económico e social para a 

região de Trás-os-Montes, solicitando-se, com carácter de urgência, a 

introdução das medidas financeiras e legislativas capazes de garantir 

aos agentes da fileira as condições para vencerem esta ameaça, sem os 

custos por que tiveram que passar outros Países; -------------------- 

9.Considerando que, no uso das competências determinadas pelo disposto 

na alínea o), do número 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013 

de 12 de Setembro, pode, legalmente, o executivo municipal, deliberar 

sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente 

existentes, nomeadamente à realização de eventos de interesse para o 

município, bem como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos.- 

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

Atendendo às razões de facto e de direito acima expostas, sou de 

submeter à aprovação do executivo camarário a seguinte proposta: ---- 

a)Aprovar a Proposta de Resolução relacionada com a necessidade de 

adoção de medidas eficazes de combate à Vespas das Galhas dos 

Castanheiros; ------------------------------------------------------ 

b)Caso a presente proposta seja aprovada pelo órgão executivo 

municipal, deverá ser submetida à Assembleia Municipal para 

conhecimento; ------------------------------------------------------ 

c)Que a presente Proposta de Resolução seja enviada às seguintes 

entidades: --------------------------------------------------------- 

- Ministério da Agricultura e do Mar; ------------------------------- 

- Secretaria de Estado da Alimentação e Investigação Agroalimentar; - 

- Grupos Parlamentares da Assembleia da República do PSD, CDS, PS, 

PCP, BE e Os Verdes; ------------------------------------------------  

- Presidente do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas; --- 

- Direção Geral de Alimentação e Veterinária;------------------------ 

- Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte;----------------- 

- Câmaras Municipais do Alto Tâmega;--------------------------------- 

- Instituto Nacional de Investigação Agraria e Veterinária, I.P;-----  

- Universidade de Trás-os-Montes e alto Douro;----------------------- 

-Instituto Politécnico de Bragança; --------------------------------- 

- Associação Portuguesa da Castanha; -------------------------------- 

- Juntas e Uniões de Freguesia do Concelho de Chaves; --------------- 

- Comunicação Social. ----------------------------------------------- 

Chaves, 11 de maio de 2015------------------------------------------- 

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

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

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

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

Notifique-se. ------------------------------------------------------ 
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2.3. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMODATO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E 

A ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL SANTO ANDRÉ DE CURALHA, SEDEADA NA 

LOCALIDADE DE CURALHA. PROPOSTA Nº 63/GAP/15. ----------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que a Associação de Ação Social Santo André de 

Curalha, concelho de Chaves, pessoa coletiva nº 508371368, através de 

requerimento, com registo de entrada nos serviços desta autarquia nº 

4990, de 29-04-2015, veio solicitar a colaboração deste Município, 

centrada na cedência, a título de comodato, do prédio urbano, abaixo 

identificado – ponto 2 -, a fim de que a mesma se sirva dele, para 

fins de interesse público, muito concretamente, para realização de 

atividades de caráter social, cultural e de saúde, direcionadas à 

«terceira idade» e à juventude; ------------------------------------- 

2. Considerando que o prédio, designado por «Escola Primária de 

Curalha», sito em Curalha, freguesia de Curalha, concelho de Chaves, 

se encontra inscrito na respetiva matriz sob o artigo 147 NIP, a favor 

do Município de Chaves e descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Chaves com o nº 833/20100906, da referida freguesia; ------------- 

3. Considerando que este espaço se encontra devoluto, devido ao 

encerramento da escola e não se prevê, a médio prazo, que o Município 

venha a ter necessidade do referido prédio;-------------------------- 

4. Considerando que a necessidade, por parte da Associação de Ação 

Social Santo André de Curalha, de ocupar o referido prédio se relaciona 

diretamente com fins de interesse público, muito concretamente para 

realização de atividades de caráter social, cultural e de saúde, 

direcionadas à «terceira idade» e à juventude, para utilização da 

população da localidade; -------------------------------------------- 

5. Considerando que o comodato é o contrato pelo qual uma das partes 

entrega à outra certa coisa móvel ou imóvel para que se sirva dela, 

com a obrigação de a restituir, de acordo com o disposto no art. 1129º 

e ss, do Código Civil; ---------------------------------------------- 

6. Considerando que a coisa comodatada ou emprestada deve ser 

aplicada ao fim a que se destina, sendo, nessa justa medida, vedado 

ao comodatário fazer dela o uso imprudente ou proporcionar a terceiros 

a sua utilização sem autorização do comodante, no caso, o Município 

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

7. Considerando que a Junta de Freguesia, através de comunicação nº 

JFC/7/2015, de 17-04-2015, não vê quaisquer inconvenientes na cedência 

das instalações à Associação de Ação Social Santo André de Curalha.-- 

8. Considerando, por último, que existe interesse mútuo na resolução 

deste problema, em benefício da população em geral, deste concelho e 

da região.---------------------------------------------------------- 

II – Do Enquadramento Legal ----------------------------------------- 

1 - Considerando que, nos termos do disposto nas alíneas h) e m), do 

n.º 2, do artigo 23º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

constituem atribuições do município, os domínios da ação social e a 

promoção do desenvolvimento, respetivamente; ------------------------  

2 - Considerando que, nos termos do disposto na alínea u) do n.º 1, 

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

constitui competência da Câmara Municipal apoiar atividades de 

natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra 

de interesse para o Município; -------------------------------------- 
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3 - Considerando que, nos termos do disposto na alínea ee) do n.º 1, 

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

constitui competência da Câmara Municipal gerir instalações integradas 

no património do município; ----------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido Estrito -------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima 

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao Executivo Camarário, a 

aprovação da seguinte proposta: ------------------------------------- 

a) Que seja autorizada a celebração do contrato de comodato entre o 

Município de Chaves e a Associação de Ação Social Santo André de 

Curalha, para o fim em vista, conforme matriz do contrato de comodato, 

contendo as cláusulas disciplinadoras dos direitos e obrigações das 

partes signatárias que segue em anexo à presente proposta; ---------- 

b) Caso a presente Proposta venha a ser aprovada nos termos 

sugeridos, que seja legitimado, simultaneamente, o Presidente da 

Câmara a outorgar, em representação do Município de Chaves, o 

mencionado contrato de comodato;------------------------------------- 

c) Logo que tal deliberação venha a ser tomada, deverá a mesma ser 

levada ao conhecimento da Associação de Ação Social Santo André de 

Curalha,, através da emissão da competente notificação.-------------- 

Chaves, 13 de Maio de 2015------------------------------------------- 

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

(Arqtº António Cabeleira) ------------------------------------------ 

Em anexo: A referida minuta de contrato de comodato. ----------------

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

Minuta do Contrato de Comodato entre Município de Chaves e a Associação 

de Ação Social Santo André de Curalha-------------------------------- 

Entre---------------------------------------------------------------  

O Município de Chaves, pessoa coletiva nº 501 205 551, com sede no 

Largo de Camões da cidade de Chaves, representado neste ato pelo 

Presidente da Câmara, Arq. António Cabeleira, e com poderes para o 

ato, conforme o disposto na alínea f), do n.º 2, do artigo 35º, do 

anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e adiante designado 

por primeiro outorgante ou comodante, devidamente autorizado por 

deliberação da Câmara Municipal de ___ de _________ de 2015.--------- 

e ------------------------------------------------------------------ 

A Associação de Ação Social Santo André de Curalha, contribuinte n.º 

508371368, com sede em Curalha, Chaves, representada neste ato pelo 

Presidente da Direção, José João Pereira Morais, adiante designada por 

segunda outorgante ou comodatária. ---------------------------------- 

É celebrado o presente contrato de comodato que se rege pelas cláusulas 

seguintes: --------------------------------------------------------- 

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

(Identificação do Imóvel) ------------------------------------------ 

O primeiro outorgante é proprietário do imóvel designado por «Escola 

Primária de Curalha», sito em Curalha, concelho de Chaves, se encontra 

inscrito na respetiva matriz sob o artigo 147 NIP, a favor do Município 

de Chaves e descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves com 

o nº 833/20100906, da freguesia de Curalha. ------------------------- 

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

(Objeto) ----------------------------------------------------------- 

Considerando que o primeiro outorgante não tem, nem se prevê a médio 

prazo que venha a ter, necessidade daquele imóvel, e que o segundo 

outorgante dele necessita para seu uso, o primeiro entrega o mesmo ao 

segundo, a fim de que este se sirva dele para fins de interesse 

público, concretamente, para realização de atividades de caráter 
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social, cultural e de saúde, direcionadas à «terceira idade» e à 

juventude, nos termos do disposto na alínea f) do artigo 1135º do 

Código Civil, com a obrigação de o restituir assim que o primeiro 

outorgante o exija. ------------------------------------------------- 

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

(Das Obrigações do Comodatário) ------------------------------------ 

a) O segundo outorgante fica obrigado a fazer um uso prudente e 

cuidado do identificado imóvel, designadamente, dando integral 

cumprimento às seguintes prescrições: ------------------------------- 

b) Manter e restituir o imóvel em bom estado de conservação, 

ressalvadas as deteriorações decorrentes de um uso prudente, tendo em 

conta a finalidade para a qual foi cedido; -------------------------- 

c) Promover a expensas suas todas as obras de conservação ordinária 

e de manutenção que se mostrem indispensáveis à adequada utilização 

do imóvel; ---------------------------------------------------------- 

d) Suportar os encargos decorrentes do seu normal funcionamento, 

designadamente, pagamento das taxas e consumos de água, eletricidade 

e outros da mesma natureza; ----------------------------------------- 

e) Disponibilizar o imóvel, a solicitação do Primeiro Outorgante, 

para a realização de eventos de interesse público municipal, 

nomeadamente, para a realização de atos eleitorais e/ou referendos, 

coordenados pela Comissão Nacional de Eleições.---------------------- 

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

(Benfeitorias) ----------------------------------------------------- 

1. Todas as obras e benfeitorias que forem realizadas pelo segundo 

outorgante, no imóvel em causa, passarão a fazer parte integrante do 

mesmo, sem direito a qualquer indemnização, e revertem a favor do 

Município. --------------------------------------------------------- 

2. Em caso de extinção dos efeitos do presente contrato, não assiste 

ao segundo outorgante qualquer direito de receber do primeiro 

outorgante, qualquer indemnização, seja a que título for, pela 

realização de obras ou benfeitorias executadas. --------------------- 

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

(Prazo de Vigência) ------------------------------------------------ 

1. O presente contrato tem a duração de 10 anos, renovável por igual 

período de tempo, se não for denunciado por qualquer das partes 

contratantes. ------------------------------------------------------ 

2. O exercício do direito de denúncia, deverá ser formalizado, 

mediante carta registada com aviso de receção, dirigida à outra parte 

contratante com a antecedência de 30 dias sobre a data do termo do 

presente contrato, incluindo as sucessivas renovações, e ou da 

produção dos efeitos da denúncia. ----------------------------------- 

3. Não obstante a existência de prazo, qualquer das outorgantes 

poderá resolver o presente contrato nos termos do art. 1140º, do Código 

Civil. ------------------------------------------------------------- 

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

(Resolução do Contrato) -------------------------------------------- 

1. É conferido ao primeiro outorgante o direito de resolução do 

contrato com fundamento no incumprimento das obrigações do segundo 

outorgante, previstas na cláusula 3ª. ------------------------------- 

2. A resolução do contrato por parte do primeiro outorgante operar-

se-á nos termos gerais, ou seja, de acordo com o disposto nos artigos 

432º a 436º do Código Civil, nomeadamente mediante declaração à outra 

parte. ------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Em tudo o que não estiver especificamente previsto no presente 

contrato, observar-se-á o disposto no art. 1129º e seguintes do Código 

Civil. ------------------------------------------------------------- 

O presente contrato é elaborado em duplicado, sendo um dos exemplares 

para cada um dos outorgantes. --------------------------------------- 

Assim o outorgaram. ------------------------------------------------- 

Chaves, ___ de ____ de 2015 ----------------------------------------- 

O primeiro Outorgante: _________________________________________ ---- 

O segundo Outorgante: _________________________________________ ----- 

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

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

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

Notifique-se. ------------------------------------------------------ 

 

 

2.4. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PROMESSA DE COMODATO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

CHAVES E A JUNTA DE FREGUESIA DE ANELHE. PROPOSTA Nº 64/GAP/15. ----- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que a Junta de Freguesia de Anelhe, concelho de 

Chaves, pessoa coletiva nº 506866939 através de requerimento, com 

registo de entrada nos serviços desta autarquia nº 2738, de 09-03-

2015, veio solicitar a colaboração deste Município, centrada na 

cedência, a título de contrato promessa de comodato, do prédio urbano, 

abaixo identificado – ponto 2, a fim de que a mesma se sirva dele, 

para fins de interesse público, muito concretamente, para prestar 

melhor serviço de abastecimento de água à aldeia de Souto Velho; ---- 

2. Considerando que existe um depósito de água, sito em Souto Velho, 

freguesia de Anelhe, concelho de Chaves, omisso na respetiva matriz, 

mas propriedade do Município de Chaves; ---------------------------- 

3. Considerando que, por estar omisso na respetiva matriz, não se 

achar descrito na conservatória do registo predial de Chaves e estar 

em processo de registo, o contrato promessa de comodato é o modelo 

jurídico adequado, para o referido imóvel; -------------------------- 

4. Considerando que o depósito, em causa, se encontra desativado 

desde 2007, e não se prevê, a médio prazo, que o Município venha a ter 

necessidade do referido imóvel;-------------------------------------- 

5. Considerando que a necessidade, por parte da Junta de Freguesia 

de Anelhe, de utilizar o referido depósito se relaciona diretamente 

com fins de interesse público, muito concretamente melhorar o serviço 

de abastecimento de água à aldeia de Souto Velho, para utilização da 

população da localidade; -------------------------------------------- 

6. Considerando que o comodato é o contrato pelo qual uma das partes 

entrega à outra certa coisa móvel ou imóvel para que se sirva dela, 

com a obrigação de a restituir, de acordo com o disposto no art. 1129º 

e ss, do Código Civil; ---------------------------------------------- 

7. Considerando que a coisa comodatada ou emprestada deve ser 

aplicada ao fim a que se destina, sendo, nessa justa medida, vedado 

ao comodatário fazer dela o uso imprudente ou proporcionar a terceiros 

a sua utilização sem autorização do comodante, no caso, o Município 

de Chaves; ---------------------------------------------------------- 
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8. Considerando, por último, que existe interesse mútuo na resolução 

deste problema, em benefício da população em geral, deste concelho e 

da região.---------------------------------------------------------- 

II – Do Enquadramento Legal ----------------------------------------- 

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

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

atribuições da freguesia a promoção e salvaguarda dos interesses 

próprios das respetivas populações, em articulação com o município; - 

2. Considerando que, nos termos do disposto na alín. j), do nº 1, 

do artigo 25º, do anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, 

compete à Assembleia Municipal deliberar sobre formas de apoio às 

freguesias no quadro da promoção e salvaguarda articulada dos 

interesses próprios das populações.---------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido Estrito -------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima 

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao Executivo Camarário, a 

aprovação da seguinte proposta:--------------------------------------   

a) Que seja autorizada a celebração do contrato promessa de comodato 

entre o Município de Chaves e a Junta de Freguesia de Anelhe, para o 

fim em vista, conforme matriz do contrato promessa de comodato, 

contendo as cláusulas disciplinadoras dos direitos e obrigações das 

partes signatárias que segue em anexo à presente proposta; ---------- 

b) Sequencialmente, deverá a presente proposta de celebração de 

contrato promessa de comodato ser agendada para uma próxima sessão da 

Assembleia Municipal para ulterior sancionamento do aludido órgão 

deliberativo da Autarquia, no cumprimento do disposto na alínea j), 

do n.º 1, do artigo 25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, legitimando, simultaneamente, o Presidente da Câmara a 

outorgar, em representação do Município de Chaves, o mencionado 

contrato promessa de comodato;--------------------------------------- 

c) Após deliberação, deverá a mesma ser levada ao conhecimento da 

Junta de Freguesia de Anelhe, através da emissão da competente 

notificação.-------------------------------------------------------- 

Chaves, 13 de Maio de 2015------------------------------------------- 

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

(Arqtº António Cabeleira) ------------------------------------------ 

Em anexo: A referida minuta de contrato promessa de comodato. -------

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

Minuta do Contrato Promessa de Comodato entre Município de Chaves e 

Junta de Freguesia de Anelhe-----------------------------------------

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

Entre -------------------------------------------------------------- 

O Município de Chaves, pessoa coletiva nº 501 205 551, com sede no 

Largo de Camões da cidade de Chaves, representado neste ato pelo 

Presidente da Câmara, Arq. António Cabeleira, e com poderes para o 

ato, conforme o disposto na alínea f), do n.º 2, do artigo 35º, do 

anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e adiante designado 

por primeiro outorgante ou comodante, devidamente autorizado por 

deliberação da Câmara Municipal de ___ de _________ de 2015 e da 

Assembleia Municipal, em sua sessão ordinária realizada no dia 

___________.-------------------------------------------------------- 

e ------------------------------------------------------------------ 

A Junta de Freguesia de Anelhe, concelho de Chaves, pessoa coletiva 

nº 506866939, com sede em Anelhe, Chaves, representada neste ato pelo 

Presidente da Junta de Freguesia, Arlindo Santos Costa, adiante 

designada por segunda outorgante ou comodatária.--------------------- 
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É celebrado o presente contrato promessa de comodato que se rege pelas 

cláusulas seguintes:------------------------------------------------ 

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

(Identificação do Imóvel) ------------------------------------------ 

O primeiro outorgante é proprietário do imóvel designado por «depósito 

de água de Souto Velho», sito em Souto Velho, concelho de Chaves, que 

se encontra omisso na respetiva matriz e não está descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Chaves. ------------------------- 

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

(Objeto) ----------------------------------------------------------- 

Considerando que o primeiro outorgante não tem, nem se prevê a médio 

prazo que venha a ter, necessidade daquele imóvel, e que o segundo 

outorgante dele necessita para seu uso, o primeiro entrega o mesmo ao 

segundo, a fim de que este se sirva dele para fins de interesse 

público, concretamente, para melhorar o serviço de abastecimento de 

água à aldeia de Souto Velho, nos termos do disposto na alínea f) do 

artigo 1135º do Código Civil, com a obrigação de o restituir assim que 

o primeiro outorgante o exija.--------------------------------------- 

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

(Das Obrigações do Comodatário) ------------------------------------ 

O segundo outorgante fica obrigado a fazer um uso prudente e cuidado 

do identificado imóvel, designadamente, dando integral cumprimento às 

seguintes prescrições:---------------------------------------------- 

Manter e restituir o imóvel em bom estado de conservação, ressalvadas 

as deteriorações decorrentes de um uso prudente, tendo em conta a 

finalidade para a qual foi cedido; ---------------------------------- 

a) Promover a expensas suas todas as obras de conservação ordinária 

e de manutenção que se mostrem indispensáveis à adequada utilização 

do imóvel;---------------------------------------------------------- 

b) Suportar os encargos decorrentes do seu normal funcionamento, 

designadamente, pagamento das taxas e consumos de água, eletricidade 

e outros da mesma natureza;------------------------------------------ 

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

(Benfeitorias) ----------------------------------------------------- 

Todas as obras e benfeitorias que forem realizadas pelo segundo 

outorgante, no imóvel em causa, passarão a fazer parte integrante do 

mesmo, sem direito a qualquer indemnização, e revertem a favor do 

Município. --------------------------------------------------------- 

1. Em caso de extinção dos efeitos do presente contrato promessa, 

não assiste ao segundo outorgante qualquer direito de receber do 

primeiro outorgante, qualquer indemnização, seja a que título for, 

pela realização de obras ou benfeitorias executadas. ---------------- 

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

(Prazo de Vigência) ------------------------------------------------ 

1. O presente contrato promessa tem a duração de 10 anos, renovável 

por igual período de tempo, se não for denunciado por qualquer das 

partes contratantes. ------------------------------------------------ 

2. O exercício do direito de denúncia, deverá ser formalizado, 

mediante carta registada com aviso de receção, dirigida à outra parte 

contratante com a antecedência de 30 dias sobre a data do termo do 

presente contrato promessa, incluindo as sucessivas renovações, e ou 

da produção dos efeitos da denúncia. -------------------------------- 

3. Não obstante a existência de prazo, qualquer das outorgantes 

poderá resolver o presente contrato promessa nos termos do art. 1140º, 

do Código Civil. ---------------------------------------------------- 

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

(Resolução do Contrato promessa) ----------------------------------- 
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1. É conferido ao primeiro outorgante o direito de resolução do 

contrato promessa com fundamento no incumprimento das obrigações do 

segundo outorgante, previstas na cláusula 3ª. ----------------------- 

2. A resolução do contrato promessa por parte do primeiro outorgante 

operar-se-á nos termos gerais, ou seja, de acordo com o disposto nos 

artigos 432º a 436º do Código Civil, nomeadamente mediante declaração 

à outra parte. ------------------------------------------------------ 

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

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

O presente contrato promessa produz todos os seus efeitos após a sua 

assinatura. -------------------------------------------------------- 

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

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

Em tudo o que não estiver especificamente previsto no presente contrato 

promessa, observar-se-á o disposto no art. 1129º e seguintes do Código 

Civil. ------------------------------------------------------------- 

O presente contrato promessa é elaborado em duplicado, sendo um dos 

exemplares para cada um dos outorgantes. ---------------------------- 

Assim o outorgaram. ------------------------------------------------- 

Chaves, ___ de ____ de 2015 ----------------------------------------- 

O primeiro Outorgante: _________________________________________ ---- 

O segundo Outorgante: __________________________________________ ---- 

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

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

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

Notifique-se. ------------------------------------------------------ 

 

 

2.5. AGRUPAMENTO EUROPEU DE COOPERAÇÃO TERRITORIAL EUROCIDADE CHAVES-

VERIN (EUROCIDADE CHAVES-VERIN, AECT). CONTRIBUIÇÃO INICIAL; 

CONTRIBUIÇÃO ANUAL REFERENTE A 2015. PROPOSTA N.º 66/GAP/15. -------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que o Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial 

Eurocidade Chaves-Verin (Eurocidade Chaves-Verín, AECT), cujos membros 

são o Município de Chaves e o Ayuntamiento de Verin, foi constituído 

ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 1082/2006, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 5 de julho de 2006, que regula a constituição de 

Agrupamentos Europeus de Cooperação Territorial, visando a cooperação 

territorial – transfronteiriça, transnacional e inter-regional – no 

intuito de reforçar a coesão económica e social no território da União 

Europeia; ---------------------------------------------------------- 

2. Considerando que em conformidade com o disposto no ponto n.º 1 

do artigo 5º do supramencionado Regulamento, os Agrupamentos Europeus 

de Cooperação Territorial adquirem personalidade jurídica no dia do 

registo ou da publicação, consoante o que ocorrer primeiro, dos seus 

Estatutos, nos termos da lei nacional aplicável no Estado-Membro onde 

o AECT tiver a sua sede, no caso específico, em Espanha;------------- 

3. Considerando que em 26 de julho de 2013, foi publicada no “Boletin 

Oficial del Estado (BOE)” a Resolução de 17 de julho de 2013, da 

“Secretaria General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperacion” a qual procedeu ao registo dos Estatutos da Eurocidade 

Chaves-Verin, AECT no Registo de Agrupamentos Europeus de Cooperação 

Territorial; ------------------------------------------------------- 

4. Considerando que ao abrigo do n.º 1, do artigo 33º o financiamento 

da Eurocidade Chaves-Verin, AECT é assegurado pelas contribuições 
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anuais, ordinárias e extraordinárias, dos seus membros e por subsídios 

ou outras dotações financeiras que estes lhe concedam; -------------- 

5. Considerando que de acordo com o preceituado no n.º 2, do artigo 

32º, dos referidos estatutos, a contribuição anual dos seus membros, 

no caso, Município de Chaves e Concello de Verin, será fixada em 

Assembleia Geral, com base na despesa estrutural anual e na previsão 

de despesa com a conceção e a programação de atividades e ações, ---- 

6. Considerando que no cumprimento do n.º 3, do artigo 32º, cada um 

dos membros se obriga a prover a Eurocidade Chaves-Verin, AECT com uma 

dotação inicial de € 30.000,00 (trinta mil euros);------------------- 

7. Considerando que em Assembleia Geral da Eurocidade Chaves-Verin, 

AECT, realizada no passado dia 9 de abril, na sua sede, sita em Feces 

de Abaixo, foi aprovado que a contribuição anual de cada membro, para 

o orçamento do AECT, seria, em 2015, de € 20.000,00 (vinte mil euros);- 

8. Considerando que através do ofício registado nos serviços 

administrativos de expediente geral desta Autarquia, sob o n.º 4699, 

de 22 de abril de 2015 – documento em anexo, veio a Eurocidade Chaves-

Verin, AECT comunicar a premência no cumprimento das obrigações da 

qualidade de membro, designadamente, as referidas anteriormente, nos 

pontos 6 e 7; ------------------------------------------------------- 

9. Considerando, ainda, que ao abrigo da alínea aaa), n.º 1, artigo 

33º, do Anexo 1 à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, compete à Câmara 

Municipal deliberar sobre a participação do município em projetos e 

ações de cooperação descentralizada, designadamente no âmbito da União 

Europeia.----------------------------------------------------------- 

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

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito anteriormente 

enunciadas, tomo a liberdade de propor ao executivo municipal o 

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

a) Que seja aprovada a transferência da quantia de € 50.000 

(cinquenta mil euros) para a Eurocidade Chaves-Verin, AECT, a título 

de:----------------------------------------------------------------- 

 Contribuição anual de 2015: € 20.000,00 (vinte mil euros) ----- 

 Contribuição inicial: € 30.000,00 (trinta mil euros) ---------- 

b) Que seja dado conhecimento do teor da decisão administrativa 

tomada à entidade peticionária; ------------------------------------- 

c) Que a presente proposta tenha cobertura através da rubrica 

orçamental da despesa 0405010405; ----------------------------------- 

d)    Que, caso a presente proposta venha a merecer acolhimento por 

parte do executivo municipal, a mesma seja publicitada nos termos do 

artigo 56º, do Anexo 1, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro; ------- 

e)  E por último, em caso de aprovação da presente proposta que a 

mesma seja remetida à Unidade Flexível de 2.º Grau de Gestão Financeira 

para ulterior operacionalização. ------------------------------------ 

Chaves, 14 de maio de 2015 ------------------------------------------ 

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

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

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

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

Notifique-se. ------------------------------------------------------ 

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

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

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para apresentar, verbalmente, a 

seguinte declaração: ------------------------------------------------ 

“A Eurocidade promove, regularmente, diversos eventos e nunca dirigiu, 

até à presente data, qualquer convite, para o efeito, aos Vereadores 

da Oposição, facto que deve ser negativamente registado, podendo o 
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mesmo por em causa, no futuro, a sua posição favorável à concessão do 

apoio, ora, aprovado”. ---------------------------------------------- 

 

 

2.6. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE LOUVOR DE MÉRITO DESPORTIVO A JOÃO 

OLIVEIRA. PROPOSTA Nº 68/GAP/15. ------------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

O ultramaratonista português João Oliveira, de 37 anos, natural e 

residente na cidade de Chaves apresenta já um percurso notável a nível 

desportivo. Com efeito, a sua participação nos últimos anos, em provas 

de maratona tem-se destacado pela conquista e atribuição de prémios 

de grande mérito que o distinguem dos demais atletas, o que tem 

demonstrado uma enorme dedicação, empenho e uma forte vontade de 

vencer, atingindo um patamar de excelência, como se pode comprovar 

pelo magnífico palmarés e currículo desportivo.---------------------- 

João Oliveira pratica atletismo desde os tempos de escola e foi na 

maratona de Lisboa que competiu pela primeira vez. Desde então já 

participou em várias competições, nomeadamente:--------------------- 

• Ultra Maratonas de Estrada;------------------------------------ 

• Ultra Maratonas em Deserto;------------------------------------ 

• Ultra Maratonas de Montanha;----------------------------------- 

• Maratonas de Montanha;----------------------------------------- 

• Maratonas de Estrada;------------------------------------------ 

• Meias-Maratonas de Estrada;------------------------------------ 

• Competições de 10 km em estrada;------------------------------- 

• Competições de Corta – Mato;----------------------------------- 

• Competições de Corridas de Freguesia;-------------------------- 

• Competições em Provas de Orientação.--------------------------- 

Ao vencer as Ultramaratonas de SPARTATHLON, na Grécia, em setembro de 

2013 e a Ultramaratona TransOmania, no deserto de Omã, em janeiro de 

2014 e a ultramaratona de Milão-San Remo, em Itália, em maio de 2015, 

provas de grande mérito internacional, este atleta contribuiu para a 

promoção e valorização do desporto, dando destaque ao país, reforçando 

o prestígio e a imagem do concelho de Chaves, região de gente de valor 

com jovens capazes de alcançar grandes feitos e proezas, das quais 

João Oliveira se destaca, num espírito de campeão.------------------- 

Os sucessos alcançados na conquista do 1º lugar em três ultramaratonas 

são a expressão maior do esforço, dedicação e empenho, considerados 

feitos notáveis que honram e orgulham todos os flavienses.----------- 

II - Da Proposta---------------------------------------------------- 

Tomo a liberdade de propor ao executivo municipal, que seja concedido 

um voto de louvor de Mérito Desportivo ao atleta flaviense João 

Oliveira, pela recente vitória, a 2 de maio, na Ultramaratona de Milão 

- San Remo, Itália, a mais longa corrida, de apenas uma etapa, na 

Europa. O atleta percorreu os 285 quilómetros do percurso em 30h14m e 

estabeleceu assim um novo recorde.---------------------- 

A gratidão e o reconhecimento são também um dever institucional e 

devem ser apropriadamente registados como expressão do esforço, 

dedicação e empenho do atleta, que honra e orgulha todos os 

flavienses.--------------------------------------------------------- 

Chaves, 18 de maio 2015--------------------------------------------- 

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

(António Cabeleira) ------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------- 
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A votação 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 – 7 ---------------------------------------------------  

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

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

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

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

  

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

1. REVISÃO DO VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM 

PARA O 12º TORNEIO DE FUTSAL INTER-FREGUESIAS DO CONCELHO DE CHAVES-. 

INFORMAÇÃO Nº 13/2015. INFORMAÇÃO Nº 68/2015. ----------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

O Setor de Juventude e Desporto da Divisão de Desenvolvimento Social 

e Cultural está a levar a efeito a realização do 12º Torneio de Futsal 

Inter-Freguesias do Concelho de Chaves, de acordo com a deliberação 

de Câmara tomada no dia 29 de janeiro de 2015. ---------------------- 

O evento decorre de Abril a Junho e é dirigido a todas as Juntas de 

Freguesia do Concelho de Chaves. ------------------------------------ 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

Considerando que na informação nº 13/2015, presente em reunião de 

Câmara no dia 29 de janeiro de 2015, na rubrica, pagamento da 

arbitragem dos Jogos do 12º Torneio de Futsal Inter-Freguesias, ao 

valor estimado para 2015 e ao valor efetivamente pago em 2014 foi-lhe 

retirada a percentagem de 23% no pressuposto de tais valores incluírem 

IVA. Tal facto não corresponde à realidade pois a entidade prestadora 

de serviços, o Núcleo de Árbitros de Futebol e Futsal do Alto Tâmega, 

está isenta do pagamento do respetivo imposto. ---------------------- 

Assim, o valor calculado para o montante da redução remuneratória não 

estava correto na informação supra mencionada. ---------------------- 

Considerando que à data da inscrição foi considerado o valor máximo 

de jogos a realizar, 72 jogos, tendo em conta a possibilidade de se 

inscreverem o total de Freguesias, 39; ------------------------------ 

III – Proposta ------------------------------------------------------ 

Atendendo às razões acima enunciadas, tomo a liberdade de sugerir 

superiormente a retificação dos valores de prestação de serviços de 

Arbitragem dos Jogos do 12º Torneio de Futsal Inter-Freguesias, de 

acordo com a tabela seguinte: --------------------------------------- 
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Pagamento da Arbitragem dos jogos com redução 

remuneratória Valor 

Valor estimado do Contrato a celebrar (S/IVA) em 2015 3.649,99€ 

Valores dos Contratos Adjudicados em 2014 (S/IVA) 2.799,00€ 

Agregação de valores 2015 6.449,98€ 

% Redução Remuneratório 12,24% 

Redução Remuneratória sem reversão 446,90€ 

Redução em 2015 Com reversão de 20% (artº 4º da Lei nº 

75/2014) 357,52€ 

Valor estimado contrato (s/ IVA) a celebrar e a pagar 

com reversão 3.292,47€ 

Caso esta proposta mereça anuência positiva por parte de V. Exa., 

salvo melhor opinião, tomo a liberdade de sugerir a seguinte 

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

a) O encaminhamento da presente informação à próxima reunião de 

Câmara;------------------------------------------------------------- 

b) Posteriormente, o seu encaminhamento à Divisão de Gestão Financeira 

para que a mesma possa proceder à retificação do valor em causa. ---- 

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

Chaves, 12 de maio de 2015 ------------------------------------------ 

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

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

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

CARLOS FRANÇA DE 2015.05.19. ---------------------------------------- 

Visto. Concordo. À consideração do Sr. Diretor de Departamento, Dr. 

Marcelo Delgado, para envio à reunião de Câmara com vista à competente 

deliberação. ------------------------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.05.19 ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.05.19.--------------------------------------------------------- 

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

 

 

2. 1º TORNEIO DE JOGOS POPULARES DE AQUAE FLAVIAE - FESTA DOS 

POVOS/CHAVES ROMANA. INFORMAÇÃO Nº 69/2015. ------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Por deliberação de Câmara do dia 13 de março de 2015, foi aprovada a 

proposta para a realização do 1º Torneio de Jogos Populares de Aquae 

Flaviae - Festa dos Povos/Chaves Romana, de acordo com a informação 

nº34/2015 SJD-DDSC. ------------------------------------------------- 

No dia 15 de Abril de 2015, foi realizada uma reunião de trabalho com 

os Presidentes de Junta de Freguesia para apresentação dos Jogos, com 

a Presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal e os Técnicos afetos 

ao Setor do Desporto da Divisão de Desenvolvimento Social e Cultural.- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 
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Considerando que de acordo com o artigo 6º, 7º e 8º, das Normas 

Internas de Funcionamento do 1º Torneio de Jogos Populares Aquae 

Flaviae - Festa dos Povos/Chaves Romana, havia a previsão de inscrição 

de 15 elementos por Povo; ------------------------------------------- 

Considerando que na apresentação do 1º Torneio de Jogos Populares de 

Aquae Flaviae - Festa dos Povos/Chaves Romana houve sugestões por 

parte de alguns Presidentes de Junta para que o limite de inscrições 

por Povo contempla-se a soma dos elementos participantes em todos os 

Jogos, perfazendo assim 31 elementos por Povo; ---------------------- 

Considerando a concordância por parte do Sr. Presidente da Câmara, e 

dos presidentes de Junta de Freguesia em alterar o número de inscritos 

por Povo; ----------------------------------------------------------- 

Considerando a necessidade de alterar as Normas Internas de 

Funcionamento do 1º Torneio de Jogos Populares Aquae Flaviae - Festa 

dos Povos/Chaves Romana, assim como a previsão de custos com a 

atividade. --------------------------------------------------------- 

III – Da proposta em sentido estrito -------------------------------- 

Atendendo às razões acima enunciadas, tomo a liberdade de sugerir 

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

1. Que sejam aprovadas as Normas Internas de Funcionamento do 1º 

Torneio de Jogos Populares Aquae Flaviae - Festa dos Povos/Chaves 

Romana, com as devidas alterações ao artigo 6º, 7º e 8º, cuja minuta 

se envia como anexo a esta informação; ------------------------------ 

2. Que seja autorizada a realização do evento “1º Torneio de Jogos 

Populares de Aquae Flaviae” - Festa dos Povos/Chaves Romana e a 

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

 

Designação 
Valor 

Rubrica 

Orçamental Confeção dos trajes para os participantes e 

organização 

Valor estimado do Contrato a celebrar (S/IVA) 

em 2015 2.950,00 € 

 

Valores dos Contratos Adjudicados em 2014 

(S/IVA) 0,00 € 

Agregação de valores 2015 2.950,00 € 

% Redução Remuneratório 7,53% 

Redução Remuneratória sem reversão 222,00 € 

Redução em 2015 Com reversão de 20% (artº 4º 

da Lei nº 75/2014) 177,60 € 

Valor estimado contrato (s/ IVA) a celebrar e 

a pagar com reversão 2.772,40 € 
02022599 

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

Designação 
Valor 

Rubrica 

Orçamental Confeção do lanche convívio no final dos Jogos 

Valor estimado do Contrato a celebrar (S/IVA) em 

2015 2.800,00 € 

 

Valores dos Contratos Adjudicados em 2014 

(S/IVA) 0,00 € 

Agregação de valores 2015 2.800,00 € 

% Redução Remuneratório 7,07% 

Redução Remuneratória sem reversão 198,00 € 

Redução em 2015 Com reversão de 20% (artº 4º da 

Lei nº 75/2014) 158,40 € 
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Valor estimado contrato (s/ IVA) a celebrar e a 

pagar com reversão 2.641,60 € 
02022599 

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

Designação Valor 
Rúbrica 

Orçamental 

Pagamento a Professores para monotorização e 

arbitragem dos Jogos 
1400,00€ 02022599 

Material para a realização dos Jogos  

(Vestuário, Madeiras, Cordas, Sacos 

Serapilheira) 

2800,00€ 020121 

Prémios para os participantes  

(Pagamento de Jantar para a equipa vencedora dos 

Jogos) 

1000,00€ 02011501 

Seguro dos atletas participantes (a)  

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

(a) O valor do seguro dos atletas participantes no Torneio está 

previsto no concurso público da contratação de seguros para o 

Município. --------------------------------------------------------- 

3. Caso esta proposta mereça anuência positiva por parte de V. Exa, 

salvo melhor opinião, tomo a liberdade de sugerir a seguinte 

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

a) Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira para atribuição do respetivo cabimento, em cumprimento com 

a LCPA; ------------------------------------------------------------- 

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

reunião de Câmara para deliberação e consequente revogação da 

Informação nº34/2015 SJD-DDSC. -------------------------------------- 

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

Chaves, 13 de maio de 2015 ------------------------------------------ 

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

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

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

FESTA DOS POVOS – CHAVES ROMANA ------------------------------------- 

1º TORNEIO DE JOGOS POPULARES AQUAE FLAVIAE ------------------------- 

NORMAS INTERNAS DE FUNCIONAMENTO ------------------------------------ 

Preâmbulo ---------------------------------------------------------- 

O Município de Chaves vai realizar nos dias 21, 22 e 23 de agosto de 

2015 a Aquae Flaviae - Festa dos Povos/Chaves Romana. --------------- 

Do programa fazem parte várias atividades, como o mercado romano, 

rituais com fogo, espetáculos de malabarismo, cortejos com legionários 

e gladiadores, e a realização dos primeiros jogos populares Aquae 

Flaviae, entre outras. ---------------------------------------------- 

Neste contexto, com o intuito de sensibilizar a população deste 

Concelho e preservar uma tradição da nossa cultura, o Município de 

Chaves vai levar a efeito a realização do 1º Torneio de Jogos Populares 

de Aquae Flaviae. --------------------------------------------------- 

Assim, foram elaboradas as presentes normas internas de funcionamento 

pelas quais se regerão os respetivos Jogos. ------------------------- 

Artigo 1º ----------------------------------------------------------- 

Objetivo do Torneio ------------------------------------------------- 

O 1º Torneio de Jogos Populares de Aquae Flaviae destina-se a 

proporcionar um conjunto de ocupações, nomeadamente, na área do lazer, 

proporcionando momentos de convívio e troca de interesses e 

habilidades através da valorização dos saberes tradicionais. -------- 
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O espirito orientador deste torneio é o de motivar a população do 

Concelho a praticar diversas atividades físicas, contribuindo assim 

para uma melhor qualidade de vida, sendo que acima de qualquer sentido 

competitivo deverá estar o prazer da participação e do convívio. ---- 

Artigo 2º ----------------------------------------------------------- 

Destinatários ------------------------------------------------------ 

O 1º Torneio de Jogos Populares Aquae Flaviae é dirigido à população 

do Concelho de Chaves, sendo que a organização das equipas será feita 

da seguinte forma, a saber: ----------------------------------------- 

POVO Freguesias 

AQUIFLAVIENSES Santa Maria Maior 

AOBRIGENSES 

Sanfins da Castanheira 

Cimo de Vila da Castanheira 

Tronco 

Planalto de Monforte 

BIBALI 

Santa Cruz Trindade/Sanjurge 

Bustelo 

Ervededo 

Calvão/Soutelinho da Raia 

COELERNI 

Vidago 

Oura 

Anelhe 

Vilas Boas 

Loivos/Povoa de Agrações 

Vilela do Tâmega 

EQUAESI 

Mairos 

Paradela 

Águas Frias 

Travancas/Roriz 

São Vicente da Raia 

INTERAMICI 

Moreiras 

Nogueira da Montanha 

Santa Leocádia 

São Pedro de Agostém 

LÍMICI 

Lamadarcos 

Vila Verde da Raia 

Santo António de Monforte 

Santo Estevão 

Faiões 

AEBISOCI 

Madalena/Samaiões 

Vilar de Nantes 

Eiras/São Julião/Cela 

QUERQUERNI 

Vale de anta 

Curalha 

Redondelo 

Soutelo/Seara Velha 

TAMAGANI 

Outeiro Seco 

Vilela Seca 

Vilarelho da Raia 

Artigo 3º ----------------------------------------------------------- 

Organização -------------------------------------------------------- 

O Torneio é organizado pelo Setor de Juventude e Desporto - Divisão 

de Desenvolvimento Social e Cultural, da Câmara Municipal de Chaves, 

com o apoio das Juntas de Freguesia do Concelho, Associações 

Desportivas e Culturais e Bombeiros do Concelho de Chaves. ---------- 

Artigo 4º ----------------------------------------------------------- 
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Data e local da realização ------------------------------------------ 

O 1º Torneio de Jogos Populares de Aquae Flaviae realizar-se-á nos 

dias 22 e 23 de agosto de 2015, no Jardim Público e na margem esquerda 

do Tâmega ----------------------------------------------------------- 

Artigo 5º ----------------------------------------------------------- 

Modalidades e Categorias -------------------------------------------- 

O 1º Torneio de Jogos Populares de Aquae Flaviae integra as seguintes 

modalidades: ------------------------------------------------------- 

JOGOS 
Nº PARTICIPANTES 

POR EQUIPA 

1 Tração à Corda 15 

2 Corrida de Sacos 6 

3 Arremesso do Malhão 3 

4 Bilharda 3 

5 Fito 4 

Artigo 6º ----------------------------------------------------------- 

Constituição das Equipas -------------------------------------------- 

1) Cada Povo far-se-á representar por uma equipa; ------------------- 

2) Cada equipa deverá inscrever no mínimo 15 elementos e no máximo 31. 

Os participantes devem ter idade igual ou superior a 14 anos e pelo 

menos, 5 elementos devem ser do sexo oposto aos restantes elementos.- 

3) A inscrição dos participantes em cada jogo é da responsabilidade 

das respetivas equipas, sendo que cada equipa terá de fazer-se 

representar em todos os jogos. -------------------------------------- 

4) Os participantes devem reunir condições de saúde necessárias à 

prática desportiva pelo que a aptidão física dos mesmos será da sua 

inteira responsabilidade. ------------------------------------------- 

Artigo 7º ----------------------------------------------------------- 

Inscrições --------------------------------------------------------- 

Povos Participantes: ------------------------------------------------ 

a) Inscrições até ao dia 30 de junho, no Centro cultural de Chaves, 

através do preenchimento da ficha de inscrição, conforme modelo em 

anexo às normas internas de funcionamento. -------------------------- 

b) A Lista de elementos deverá ser entregue, até ao dia 31 de Julho, 

no Centro Cultural de Chaves, através do preenchimento da ficha de 

inscrição, conforme modelo em anexo às normas internas de 

funcionamento. ----------------------------------------------------- 

Esta será definitiva, não podendo ser alterada durante o torneio. --- 

Artigo 8º ----------------------------------------------------------- 

Lista de Elementos -------------------------------------------------- 

Na Lista de Elementos terão de constar obrigatoriamente, os nomes e 

os números de Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão dos elementos 

participantes, pelos quais é constituída a equipa. A mesma terá de ser 

acompanhada pela fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão 

de cada elemento da equipa. ----------------------------------------- 

Artigo 9º ----------------------------------------------------------- 

Arbitragem --------------------------------------------------------- 

Cada jogo terá os responsáveis necessários pela organização do mesmo. 

Estes terão também a função de júris, podendo esclarecer qualquer 

dúvida que eventualmente possa surgir. ------------------------------ 

As equipas podem ser penalizadas ou desclassificadas, de acordo com o 

júri que esteja a organizar o respetivo jogo, sempre que demonstrem 
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atitudes anti-desportivas para com os restantes participantes, 

elementos da organização ou público em geral. ----------------------- 

Artigo 10º ---------------------------------------------------------- 

Prémios ------------------------------------------------------------ 

O 1º Torneio de Jogos Populares de Aquae Flaviae pretende assegurar a 

aproximação e o convívio entre pessoas, pelo simples prazer de conhecer 

novas formas de jogar e revitalizar tradições, num ambiente de festa 

e alegria, pelo que haverá prémios de participação para todos os 

participantes e prémio para a equipa vencedora, de acordo com a 

seguinte tabela: ---------------------------------------------------- 

JOGOS 

 

Classificação por 

Jogo  

Pontuação para apuramento 

da equipa vencedora dos 1º 

jogos populares de Aquae 

Flaviae (a) 

1 Tração à Corda 

 

1º Classificado 

2º Classificado 

3º Classificado 

4º Classificado 

5º Classificado 

1º Classificado: 50 pontos 

2º Classificado: 40 pontos 

3º Classificado: 30 pontos 

4º Classificado: 20 pontos 

5º Classificado: 10 pontos 

2 
Corrida de 

Sacos 

 
 

3 
Arremesso do 

Malhão 

 
 

4 Bilharda 
 

 

5 Fito 
 

 

(a) Após o cálculo da pontuação final de cada equipa, em caso de empate 

entre duas equipas, será jogado o jogo da tração à corda. ----------- 

PRÉMIO PARA A EQUIPA VENCEDORA: Um tratamento de bem-estar nas Termas 

de Chaves e um Jantar, num restaurante a designar, para toda a equipa. 

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

Artigo 11º ---------------------------------------------------------- 

Seguro desportivo --------------------------------------------------- 

A entidade organizadora, a Câmara Municipal de Chaves, proporcionará 

a todas as equipas participantes um Seguro Desportivo. Este estará em 

vigor durante a realização dos jogos para os participantes devidamente 

inscritos na respetiva ficha de inscrição. -------------------------- 

Artigo 12º ---------------------------------------------------------- 

Casos Omissos ------------------------------------------------------- 

A resolução de dúvidas ou casos omissos durante a realização do 1º 

Torneio de jogos Populares de Aquae Flaviae, compete à organização, 

Setor de Juventude e Desporto da Câmara Municipal de Chaves. -------- 

Artigo 13º ---------------------------------------------------------- 

Regras dos Jogos ---------------------------------------------------- 

Anexo I do presente regulamento. ------------------------------------ 

Chaves, 13 de maio de 2015 ------------------------------------------ 

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

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

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

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

CARLOS FRANÇA DE 2015.05.13. ---------------------------------------- 

Visto. Concordo. À consideração do Sr. Diretor de Departamento, Dr. 

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

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

DELGADO DE 2015.05.19 ---------------------------------------------- 
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A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.05.19.--------------------------------------------------------- 

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

 

 

3. REVISÃO DO VALOR DA RENDA. ALICE AURÉLIO FERNANDES, BLOCO 8 – R/C 

ESQ.º (BAIRRO SOCIAL DE VIDAGO). INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

Nº84/SHS/N.º28/2015 -- --------------------------------------------- 

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

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

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

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

DE 2015.05.15. ------------------------------------------------------ 

Visto. A presente informação cumpre todas as normas e regulamentos em 

vigor. À consideração do Senhor Diretor de Departamento, Dr. Marcelo 

Delgado ------------------------------------------------------------ 

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

DELGADO DE 2015.05.15 ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.05.19.--------------------------------------------------------- 

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

 

 

4. TRANSMISSÃO DO TÍTULO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO POR MORTE DO 

PRIMITIVO ARRENDATÁRIO. BAIRRO: CASAS DOS MONTES. BLOCO 6 – R/C.º 

DRT.º. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº85/SHS/N.º28/2015 -- ------------------- 

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

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

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

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

DE 2015.05.15. -------------------------------------------- 

Visto. A presente informação cumpre todas as normas e regulamentos em 

vigor. À consideração do Senhor Diretor de Departamento, Dr. Marcelo 

Delgado ------------------------------------------------------------ 

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

DELGADO DE 2015.05.15 ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.05.19.--------------------------------------------------------- 

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. ----------------------------------------------------------- 
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IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

 

1- PLANEAMENTO 

 

 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 

 

 

3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 

 

  

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

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

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 6. -- 

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

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

 

 

3.2. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VEREADOR RESPONSÁVEL, NO 

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

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

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

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

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

 

 

3.3. COMPROPRIEDADE DE TERRENO, PEDIDO DE CERTIDÃO – MARIA CRISTINA 

DOS REIS SANTOS – LUGAR DE RELVA, FREGUESIA DE REDONDELO – INFORMAÇÃO 

DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO 

REI DE 18.05.2015. -------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÂO-------------------------------------------------------- 

1.1-Através do requerimento registado no Departamento de Coordenação 

Geral com o nº 707/15, de 08-05-2015, a Drª Maria Cristina dos Reis 

Santos, notária do Cartório Notarial, sito na Praça do Brasil, Edifício 

Praça do Brasil, loja 17, solicita a emissão de parecer favorável, a 

que se refere o artigo 54º da Lei nº 91/95, de 2/9, alterada pela Lei 

nº 64/2003, de 23/08, para instruir a respectiva escritura de doação, 

do prédio rústico, situado no lugar da Relva, inscrito na matriz 

predial da freguesia de Redondelo sob o artigo 2887º, concelho de 

Chaves, a realizar na proporção de 1/3 indiviso para cada um dos 

seguintes interessados: Mário da Silva Cardoso, Lúcia da Silva Cardoso 

e António da Silva Cardoso.------------------------------------------ 

1.2-Em anexo ao seu pedido, a requerente apresenta os seguintes 

elementos:---------------------------------------------------------- 
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-Caderneta Predial Rústica – Modelo A do prédio rústico inscrito na 

matriz predial da freguesia de Redondelo sob o artigo 2887º, não 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves.-------------- 

-Planta de Localização à escala 1/5 000, com a demarcação do prédio 

rústico supra referido.---------------------------------------------- 

2-PARECER----------------------------------------------------------- 

2.1-Enquadramento do pedido na Lei----------------------------------- 

2.1.1-De acordo com o disposto no nº 1 do artigo 54º da Lei nº 91/95, 

de 2/9, alterada pela Lei nº 64/2003, de 23/08, sob a epígrafe “Medidas 

Preventivas”, a celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos 

entre vivos de que resulte ou possa vir a resultar a constituição de 

compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 

rústicos carece de parecer favorável da câmara municipal da situação 

dos prédios”.------------------------------------------------------- 

2.1.2-Também, de acordo com o que se encontra estabelecido no nº 2 do 

mesmo artigo, o “parecer previsto no número anterior só pode ser 

desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa ou dele 

resulte parcelamento físico em violação ao regime legal dos 

loteamentos urbanos, nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a 

transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana”.-------- 

2.2-Enquadramento do prédio rústico nos Instrumentos de Planeamento 

Territorial--------------------------------------------------------- 

Tendo em conta a demarcação constante no Documento Ortofotográfico 

apresentado, à escala 1/5 000 e de acordo com o extrato da planta de 

ordenamento nº 47 A, o qual se anexa à presente informação técnica, o 

prédio rústico a que se reporta o pedido em questão, integra-se nas 

classes de espaços constantes no quadro síntese que se segue:-------- 

QUADRO SÍNTESE 

 

ARTIGOS 

 

TIPOS DE ESPAÇOS DE ACORDO COM AS 

PLANTAS DE ORDENAMENTO DO PLANO 

DIRECTOR MUNICIPAL 

 

FUTUROS 

COMPROPRIETÁRIOS DOS 

PRÈDIOS 

 

2887º 

 

O prédio rústico insere-se no 

espaço da classe 4-Espaços  

Agrícolas e Florestais,  na 

Categoria 4.1-Espaços Agrícolas, 

Sub-Categoria 4.1.A – Espaços 

Florestais Comuns 

 

1/3 – Mário da Silva 

Cardoso  

1/3– Lúcia da Silva 

Cardoso 

1/3 – António da Silva 

Cardoso 

 

 

2.3-Especificidades do pedido:--------------------------------------- 

O pedido tem em vista a celebração de uma escritura de doação, do 

prédio rústico inscrito na matriz predial da freguesia de Redondelo, 

sob o artigo 2887º, não descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Chaves, a favor dos três donatários, Mário da Silva Cardoso, Lúcia 

da Silva Cardoso e António da Silva Cardoso, 1/3 indiviso para cada 

um, visando a constituição de compropriedade, não pretendendo os 

interessados a divisão física do mesmo.------------------------------ 

3-PROPOSTAS DE DECISÃO----------------------------------------------- 

3.1-Considerando que o pedido tem em vista a celebração de uma 

escritura de doação, visando a constituição de compropriedade1 do 

prédio rústico supra referido, sem parcelamento físico, situação 

diferente daquela que a Lei pretende salvaguardar nos termos do nº 2 

do artigo 54º da Lei nº 91/95, de 2/9, alterada pela Lei nº 64/2003, 

                                                           
1 O sublinhado é nosso 
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de 23/08 (parcelamento físico em violação do regime legal dos 

loteamentos urbanos);----------------------------------------------- 

3.2-Estes Serviços Técnicos são de entendimento que o pedido formulado 

é passível de ser atendido favoravelmente, propondo-se ao Executivo 

que emita parecer favorável à constituição da compropriedade 

requerida.---------------------------------------------------------- 

3.3-Considerando que a requerente solicita a emissão de certidão, 

propõe-se que a mesma seja emitida de acordo com o presente parecer 

técnico.------------------------------------------------------------ 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO, SR. ENG. JOÃO GERALDES, DE 18.05.2015:- 

Visto. Concordo. A presente informação/proposta satisfaz os requisitos 

legais estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.------- 

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

DELGADO DE 2015.05.19. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA 

PENAS, DE 2015.05.19. ----------------------------------------------- 

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

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1. RODOVIA DE ACESSO PRIORITÁRIO A24/HOSPITAL (LANÇO 3) - AUTO DE 

MEDIÇÃO N.º 15/DOP/2015. ------------------------------------------

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição n.º 15/DOP/2015, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 11.469,34 €, IVA não incluído, que se dá 

aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. --- 

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

DELGADO, DE 2015.05.19. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2014.05.19. -------------------------------------------------------- 

À reunião de câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €11.469,34 

(Onze mil quatrocentos e sessenta e nove euros e trinta e quatro 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

2. RODOVIA DE ACESSO PRIORITÁRIO A24/HOSPITAL (LANÇO 3) - AUTO DE 

MEDIÇÃO N.º 16/DOP/2015.----------------------------------------- 
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Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição n.º 16/DOP/2015, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 154.909,15 €, IVA não incluído, que se dá 

aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. --- 

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

DELGADO, DE 2015.05.19. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2014.05.19. -------------------------------------------------------- 

À reunião de câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €154.909,15 

(Cento e cinquenta e quatro mil novecentos e nove euros e quinze 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

3. REFORÇO DO CAUDAL DE ÁGUA TERMAL PARA AS TERMAS DE CHAVES - AUTO 

DE MEDIÇÃO N.º 01/DOP/2015. ----------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição n.º 01/DOP/2015, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, Anteros Empreitadas Sociedade de Construções, S.A., no 

valor de 15.736,48 €, IVA não incluído, que se dá aqui por 

integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. ------------ 

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

DELGADO, DE 2015.05.19. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2014.05.19. -------------------------------------------------------- 

À reunião de câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 15.736,48 

(Quinze mil, setecentos e trinta e seis euros e quarenta e oito 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

4. REFORÇO DO CAUDAL DE ÁGUA TERMAL PARA AS TERMAS DE CHAVES - AUTO 

DE MEDIÇÃO N.º 02/DOP/2015. ----------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição n.º 02/DOP/2015, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, Anteros Empreitadas Sociedade de Construções, S.A., no 

valor de 41.313,36 €, IVA não incluído, que se dá aqui por 

integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. ------------ 

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

DELGADO, DE 2015.05.19. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2014.05.19. -------------------------------------------------------- 

À reunião de câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 41.313,13 
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(Quarenta e um mil, trezentos e treze euros e treze cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

5. REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DE VILARINHO DA RAIA E VILA MEÃ 

– AUTO DE MEDIÇÃO N.º14/DOP/2015. --------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição n.º 14/DOP/2015, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, Estêvão Vinhais Chaves, Unipessoal, Lda., no valor de 

53.622,23 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais. -------------------------- 

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

DELGADO, DE 2015.05.19. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2014.05.19. -------------------------------------------------------- 

À reunião de câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 53.622,23 

(Cinquenta e três mil, seiscentos e vinte e dois euros e vinte e três 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

6. REFORÇO DO CAUDAL DE ÁGUA TERMAL PARA AS TERMAS DE CHAVES – 

APROVAÇÃO DE SUBEMPREITEIRO.--------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 116/2015, identificada em epígrafe, cujo 

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

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

1. O Município de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário da 

Republica, 2.ª Série, n.º 13 de 20 de Janeiro de 2015, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Reforço de Caudal de 

Água Termas para as Termas de Chaves”.------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 13 de Março de 2015, o Município de Chaves adjudicou 

à empresa “ANTEROS EMPREITADAS, Sociedade de Construções e Obras 

Públicas, S.A.”, a execução da referida empreitada.------------------ 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, outorgado 

perante o oficial público da Autarquia em 13 de Abril de 2015.------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 271.999,00€ (Duzentos e 

setenta e um mil, novecentos e noventa e nove euros), acrescido do 

valor do I.V.A. à taxa legal em vigor.------------------------------- 

5. Prazo de execução da obra, 150 dias.---------------------------- 

6. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 14 de Abril de 2015.------------------------------------- 

7.  O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, do dia 24 de Abril de 2015.----------------------- 

8. O adjudicatário vem, através de Correio Eletrónico do dia 18 de 

Maio de 2015, apresentar contrato de subempreitada da empresa ARTECER 

– Artigos Termais e Cerâmicos, Lda., com sede na Zona Industrial do 

Roligo, Rua 25 de Abril, n.º 294, 4520-115 Espargo, Santa Maria da 

Feira, com vista à aprovação do Dono de Obra, para as suas admissões 
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na qualidade de subempreiteiro, para execução dos trabalhos de 

fornecimento e instalação de equipamento electromecânico.------------ 

9. Anexado ao referido pedido vem documentação do subempreiteiro, 

apresentada em anexo.------------------------------------------------ 

II – Fundamentação--------------------------------------------------- 

Da análise dos elementos apresentados, bem como dos respetivos 

alvarás, conclui-se que estes reúnem as condições preceituadas na 

Cláusula 48.º do Caderno de Encargos, nos artigos 383.º e seguintes 

do Código dos Contratos Públicos, nos artigos 4.º, 5.º e 6.º do 

Decreto-Lei n.º 12 de 9 de Janeiro de 2004 e da Portaria n.º 19 de 10 

de Janeiro de 2004 com salvaguarda inclusive do somatório dos valores 

subcontratados até à data não ultrapassar 75% do valor global da obra- 

III – Da Proposta --------------------------------------------------- 

1. Assim, ao abrigo dos referidos preceitos legais, não se vê 

qualquer inconveniente na aceitação do subempreiteiro proposto pela 

entidade executante.------------------------------------------------ 

2. Face ao exposto, sou a propor o seguinte:----------------------- 

a) Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para a 

reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente 

aprovação;---------------------------------------------------------- 

b) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, deverá ser notificado o adjudicatário da decisão;--- 

c) Que seja comunicado ao Autoridade para as Condições do Trabalho a 

actualização dos subempreiteiros já seleccionados, de acordo com o 

ponto 5 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 273, de 29 de Outubro.----- 

À consideração Superior.--------------------------------------------- 

Chaves, 19 de Maio de 2015.------------------------------------------ 

O Técnico.---------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Anexos: Cópia da documentação do subempreiteiro---------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS ENG.ª AMÉLIA RODRIGUES, 

DE 2015.05.18. ------------------------------------------------------ 

A presente informação/parecer, satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. Á consideração 

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

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

DELGADO, DE 2015.05.19. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2014.05.19. -------------------------------------------------------- 

À reunião de câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2- SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

 

 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 
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1. PROPOSTA DE AQUISIÇÃO, POR EXPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL, DA PARCELA N.O 

28.1, DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATIVO PARA EXECUÇÃO DA “REQUALIFICAÇÃO 

PAISAGÍSTICA DAS MARGENS DO TÂMEGA – MARGEM ESQUERDA DO RIO TÂMEGA 

ENTRE A PONTE ROMANA E A PONTE ENG.º BARBOSA CARMONA E A CICLOVIA DA 

MADALENA”, NO ÂMBITO DO PROGRAMA POLIS DE CHAVES.EXPROPRIADOS: 

HERDEIROS DE ANTÓNIO JOSÉ MACHADO DE CARVALHO – ANTÓNIO JOSÉ SIL 

MACHADO DE CARVALHO, FRANCISCO CARLOS RAMOS SIL MACHADO DE CARVALHO, 

ISABEL MARIA RAMOS SIL MACHADO DE CARVALHO PEREIRA - E FELISBERTO 

HENRIQUES DIAS. PROPOSTA N.º 65/GAP/2015. --------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – ANTECEDENTES E JUSTIFICAÇÃO ------------------------------------ 

1. Mediante a publicação do Decreto-Lei n.º 70/2002, de 25 de março, 

foi legalmente constituída a sociedade “CHAVESPOLIS – Sociedade para 

o Desenvolvimento do Programa Polis em Chaves, S.A.”, sendo acionistas 

o Estado Português – 60% do capital – e o Município de Chaves – 40% 

do capital -, conforme disposto no n.º 1, do Artigo 5º dos Estatutos 

Anexos ao referido diploma legal. ----------------------------------- 

2. O referido diploma de constituição da aludida sociedade, na alínea 

a) do n.º1 do seu Artigo 7º, conferiu poderes à mesma para a 

prossecução dos seus fins, em particular o poder para, de acordo com 

o previsto no Código das Expropriações, requerer do Governo a 

declaração de utilidade pública de quaisquer imóveis e direitos 

constituídos sobre os mesmos que se reputem necessários à prossecução 

do seu objeto social. ----------------------------------------------- 

3. Ao abrigo de tais poderes, a “ChavesPolis” obteve de sua Excelência 

o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional, a Declaração de Utilidade Pública, com 

carácter urgente, da expropriação das parcelas de terreno e direitos 

autónomos, necessárias à execução do projeto Requalificação 

Paisagística das Margens do Tâmega – Margem Esquerda do Rio Tâmega 

entre a Ponte Romana e a Ponte Eng.º Barbosa Carmona e a Ciclovia da 

Madalena”, pelo Despacho nº 18.908/2007, de 27 de julho de 2007, 

publicado no Diário da República 2ª Série, de 23 de agosto de 2007.-  

4. Por deliberação de 03/09/2010, da assembleia geral da dita 

sociedade, foi aprovado o Relatório e Contas Finais de liquidação, 

reportados a 30/09/2009, bem como o projeto de partilha, prevendo a 

transmissão para o acionista Município de todo o património ativo e 

passivo da sociedade, incluindo o superveniente, em vista à dissolução 

e liquidação da sociedade. ------------------------------------------ 

5. O sancionamento de todo o processo administrativo de dissolução e 

liquidação da sociedade, nos termos acordados pelos respetivos 

acionistas, foi aprovado em reuniões do executivo camarário de 02 de 

maio e 08 de agosto de 2011, e devidamente sancionado pela Assembleia 

Municipal em sua sessão ordinária de 28 de setembro de 2011. -------- 

6. Em execução das deliberações dos competentes órgãos municipais, 

os processos respeitantes aos procedimentos expropriativos foram 

transferidos para os competentes serviços municipais, e, nessa justa 

medida, nos processos de expropriação litigiosa o mandatário da 

sociedade “ChavesPolis”, passou a ser o Dr. Vítor Brás, consultor 

jurídico da autarquia, tendo, para o efeito, poderes sub estabelecidos 

pela sociedade “PLA - Francisco Preto, Lia Araújo & Associados- 

Sociedade de Advogados, RL”, mandatária da ChavesPolis. -------------  

7. Entre as parcelas abrangidas pela referida declaração de utilidade 

pública da expropriação encontram-se a Parcela nº 28.1, infra melhor 

identificada, em que são expropriados os herdeiros de António José 
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Machado de Carvalho, António José Sil Machado de Carvalho, Francisco 

Carlos Ramos Sil Machado de Carvalho, Isabel maria Ramos Sil Machado 

de Carvalho Pereira e o sobrinho da herdeira Beatriz Maria da Silva 

Carvalho, Felisberto Henriques Dias. -------------------------------- 

 Parcela 28.1 – Correspondente ao prédio rústico sito em Caneiro, 

anteriormente inscrito na matriz predial da extinta freguesia de 

Chaves com o artigo 504º, e descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o nº 02038/051192, atualmente descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Chaves, na freguesia de Madalena, com o nº 

440/20090626. ------------------------------------------------------ 

8. Foram mantidas conversações com os referidos expropriados para, 

em sede de expropriação amigável, ser acordada a indemnização em vista 

à aquisição da referida parcela, em conformidade com o disposto no 

Artigo 33º e seguintes do Código de Expropriações, sendo certo que o 

procedimento expropriativo decorreu junto da beneficiária da 

expropriação “ChavesPolis”, que encetou todos os procedimentos 

necessários à posse administrativa da parcela em causa. ------------- 

9. Os expropriados mostraram-se disponíveis para chegar a acordo, na 

expropriação amigável da parcela em causa, mediante o pagamento do 

montante indemnizatório de €30.000,00, sendo certo que a avaliação 

inicial foi de €16 387,00, não tendo chegado a ser promovida a 

competente arbitragem, na sequência da manifestação do interesse dos 

expropriados em chegar a acordo amigável. --------------------------- 

10. Através da Informação nº 22/2015, o mandatário da 

autarquia/ChavesPolis, Dr. Vítor Brás, mostrou-se favorável à 

realização do acordo amigável, no montante indemnizatório apresentado 

pelos expropriados, considerando equilibrado o valor de €16,50/m2, 

pelas seguintes razões: -------------------------------------------- 

a) A maioria da área da parcela – 1.594,00m2 - , classifica-se 

em solo urbano e urbanizável, sendo “apto para a construção”, nos 

termos do Artigo 25º do CE, e 40,00m2 em REN – “solo apto para outros 

fins”-; ------------------------------------------------------------ 

b) Face à caracterização do terreno, nos termos do nº7, do Artigo 

26º do CE, junto à parcela existe acesso rodoviário com pavimentação 

em calçada, betuminoso ou equivalente; rede de abastecimento 

domiciliário de água, com serviço junto à parcela; saneamento com 

colector em serviço; rede de distribuição de energia eléctrica em 

baixa tensão com serviço junto á parcela e rede telefónica; --------- 

c) Possui benfeitorias indemnizáveis constituídas por murete 

mais rede e postes metálicos com 26 m e muro em pedra com 58,50m, 

avaliadas inicialmente em €3.315,00; -------------------------------- 

d) Se o valor indemnizatório vier a ser fixado por sentença nos 

termos do C.E. haverá lugar a atualização da indemnização à data da 

DUP – 23/08/2007 -; ------------------------------------------------- 

e) Salientou, ainda, que as despesas processuais das 

expropriações litigiosas são muito elevadas, podendo contabilizar-se, 

desde já, para os peritos €6.400,00. -------------------------------- 

11. Posto isto, afigura-se que o montante global proposto de €30 000,00 
serve para estabelecer um acordo equilibrado, quer para a entidade 

expropriante, quer para os expropriados, viabilizando a aquisição por 

expropriação amigável, da aludida parcela. -------------------------- 

II – PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ----------------------------------- 

Em coerência com as razões anteriormente enunciadas, e nos termos do 

disposto, sobre a matéria, na alínea vv), do nº 1, do Artigo 33º, do 

Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e no n.º 3, do Artigo 

67º, do Código das Expropriações – C.E. -, e nas deliberações 

camarárias de 02 de maio e 08 de agosto de 2011 e da Assembleia 
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Municipal de 28 de setembro de 2011, tomo a liberdade de sugerir ao 

executivo camarário, a aprovação da presente proposta, consubstanciada 

no seguinte: -------------------------------------------------------- 

a) Que o montante indemnizatório da Parcela n.o 28.1, do projeto 

“Requalificação Paisagística da Margem Esquerda do Tâmega entre a 

Ponte Romana e a Ponte Eng.º Barbosa Carmona e Ciclovia da Madalena”, 

nos termos da proposta de expropriação amigável em causa, seja fixado 

em €30.000,00 (trinta mil euros), em conformidade com as razões supra 

apontadas; --------------------------------------------------------- 

b) No caso de decisão favorável, dever-se-á remeter a presente 

proposta ao Gabinete de Notariado e Expropriações, em vista à sua 

operacionalização. ------------------------------------------------- 

Chaves, 18 de abril de 2015. ---------------------------------------- 

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

António Cândido Monteiro Cabeleira ---------------------------------- 

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

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

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

Notifique-se. ------------------------------------------------------ 
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1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS DE 

AQUISIÇÃO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; ARTIGO 75º, DA LEI N.º 82-B/2014, DE 

31 DE DEZEMBRO – PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DESFILE DE MODA GALAICO-

ROMANA EM JUNHO DE 2015. INFORMAÇÃO Nº 71/2015 SAC Nº 8/2015. ------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Introdução ----------------------------------------------------- 

Imbuídos pela necessidade de preservar os valores socioculturais, 

afirmar a identidade da memória coletiva e incentivar a participação 

da população em geral, pretendemos realizar o certame “Desfile de Moda 

Galaico-Romano”, no dia 27 de junho de 2015, no Largo Tito Flávio 

Vespasiano e Alameda do Tabolado, avivando factos históricos que pelo 

tempo ou pela incúria do homem foram caindo no esquecimento. -------- 
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Este evento assume-se como verdadeira atividade pedagógica não formal, 

onde se verifica a valorização, revitalização e otimização do 

património cultural, bem como a cooperação e intervenção das 

coletividades locais, capazes de atrair um significativo número de 

visitantes, promovendo o aumento das taxas de ocupação e de consumo.  

Considerando o supramencionado adivinha-se um grande evento de moda 

com glamour, luz, brilho, música e beleza contagiante. -------------- 

II – Do enquadramento legal do pedido de parecer prévio ------------- 

1. De acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 75º, da Lei n.º 82- 

B/2014, de 31/12, diploma legal que aprovou o Orçamento de Estado para 

2015, carece de parecer prévio vinculativo do membro do Governo 

responsável pela área das finanças, exceto no caso das instituições 

do ensino superior e do Camões, I. P., nos termos e segundo a 

tramitação a regular por portaria do referido membro do Governo, a 

celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços por 

órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 

20 de Junho, e pelo Decreto-Lei n.º 47/2013, de 5 de Abril, alterado 

pela Lei n.º 66/2013, de 27 de agosto, independentemente da natureza 

da contraparte. ----------------------------------------------------- 

2. Por sua vez, o n.º 12, da retrocitada disposição legal, esclarece 

que, nas autarquias locais, o parecer acima referido é da competência 

do órgão executivo municipal e depende da verificação dos requisitos 

previstos no n.º 6, da mesma norma legal, com as necessárias 

adaptações. -------------------------------------------------------- 

3. De acordo com o disposto no n.º 6, do artigo 75º, da Lei n.º 82- 

B/2014, de 31/12, o parecer previsto no número anterior depende da:- 

a) Demonstração de que se trate da execução de trabalho não 

subordinado, para a qual se revele inconveniente o recurso a qualquer 

modalidade da relação jurídica de emprego público, bem como da 

inexistência de pessoal em situação de requalificação apto para o 

desempenho das funções subjacentes à contratação em causa, cujo 

procedimento é definido por portaria prevista nos termos do diploma 

que institui e regula o sistema de requalificação de trabalhadores em 

funções; ----------------------------------------------------------- 

b) Confirmação de declaração de cabimento orçamental; --------------- 

c) Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 75º, da Lei n.º 82- 

B/2014, de 31/12. --------------------------------------------------- 

III – Do contrato de prestação de serviços a celebrar --------------- 

1. É intenção do Município de Chaves celebrar contratos de prestação 

de serviços para a realização do Evento Desfile de Moda Galaico-Romana 

no mês de junho de acordo com a seguinte previsão orçamental: 

Evento Serviço Orçamento IVA - 

valor 

Tx IVA Rubrica 

Desfile de 

moda Galaico-

Romana 

Animação 3.500,00€ 805,00 € 23% 02 02 20 01 

Publicidade/material 

publicitário 

390,00 € 89,70 € 23% 02 02 17 03 

Aquisição de Brindes 528,00 € 121,44 € 23% 02 01 15 03 

2. Sendo certo que o valor estimado da totalidade dos contratos em 

causa é 4.418,00 euros (quatro mil quatrocentos e dezoito euros) 

acrescido de IVA de acordo com a tabela anterior, para a realização 

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

3. Com vista à adjudicação dos contratos de aquisição de serviços em 

causa irá ser lançada mão do procedimento ajuste direto regime 
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simplificado com base no disposto, sobre a matéria, no Código dos 

Contratos Público. ------------------------------------------------- 

4. O recurso ao procedimento acima referido justifica-se para a 

realização de eventos previstos no plano de atividades culturais do 

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

5. Sendo certo que o Município de Chaves não tem, na presente data, 

recursos técnicos e humanos que permitam garantir, de forma eficaz, a 

execução dos serviços objeto do contrato. --------------------------- 

6. Atendendo à natureza do objeto dos contratos de aquisição de 

serviços que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da 

execução de trabalho subordinado, em face dos pressupostos contratuais 

evidenciados e da natureza do próprio contrato. --------------------- 

7. Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o 

recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público 

para a execução dos serviços objeto do contrato. -------------------- 

8. Dada à natureza do objeto dos contratos de aquisição de serviços 

que se pretendem celebrar, dispensa-se a consulta ao INA, nos termos 

da Portaria nº 48/2014, com o fundamento de estarmos em presença de 

serviços de natureza artística e ou de animação cultural, assim como, 

a sua duração temporal que decorrerá num período de dia. ------------ 

9. De acordo com a declaração emitida pela unidade orgânica 

responsável, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido e que 

se anexa à presente proposta, os contratos de aquisição de serviços 

em causa tem cabimento orçamental, muito concretamente na rubrica 

02.02.20.01, 02.02.17.03 e 02.01.15.03. ----------------------------- 

10. Considerando as disposições combinadas previstas, respetivamente, 

no artigo 7º, da Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro e na alínea c), 

do n.º 6, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12, e tendo em 

conta que anteriormente o Município de Chaves não realizou o presente 

evento, e que com a contraparte que irá realizar a animação do mesmo 

não foi realizado nenhum contrato de prestação de serviços 

anteriormente, assim não é necessário, proceder-se à redução 

remuneratória sobre o valor total do contrato a celebrar. ----------- 

No respeitante á aquisição de serviços de publicidade/material gráfico 

que se pretende realizar, é de referir que, o valor do mesmo é inferior 

a 1.500,00€ pelo que não carece de redução remuneratória, podendo a 

mesma ocorrer, se o valor total agregado dos contratos em 2015, com a 

mesma contraparte a contratar, preste mais que um serviço. ---------- 

IV – Da proposta em sentido estrito -------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima 

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que 

tome deliberação no sentido de emitir, por força do disposto no n.º 5 

e no n.º 12, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12 (LOE 2015), 

parecer prévio favorável relativamente à celebração dos contratos para 

a realização do Evento Desfile de Moda Galaico-Romana no mês de junho, 

encontrando-se, no caso individual e concreto, reunidos todos os 

requisitos previstos no n.º 6, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, 

de 31 de dezembro. -------------------------------------------------- 

Caso esta proposta mereça concordância favorável, tomo a liberdade de 

sugerir a seguinte metodologia: ------------------------------------- 

a) Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira para atribuição do respetivo compromisso, em cumprimento 

com a LCPA; --------------------------------------------------------- 

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

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

À consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 15 maio de 2015 --------------------------------------------- 
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O Assistente técnico ------------------------------------------------ 

(José Alberto da Conceição Ribeiro) --------------------------------- 

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

CARLOS FRANÇA DE 2015.05.15. ---------------------------------------- 

Visto. Concordo. À consideração do Sr. Diretor de Departamento, Dr. 

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

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

DELGADO DE 2015.05.19 ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.05.19.--------------------------------------------------------- 

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

 

 

XIII 

DIVERSOS 

 

 

1. PEDIDO DE CEDÊNCIA DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DE TERRADO NA FEIRA 

SEMANAL DE CHAVES, A FAMILIAR DE 1.º GRAU. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

3/2015. ------------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

A presente informação consubstancia o parecer sobre o pedido formulado 

por Maria João Rodrigues Santos Reis, contribuinte fiscal n.º 205 660 

479, registado nos serviços de expediente geral desta Autarquia, sob 

o nº 4809, em 24/04/2015, relacionado com o pedido de cedência do 

direito de ocupação do lugar de terrado D40, do qual é titular, a sua 

filha, Iara dos Santos Reis, contribuinte fiscal n.º 269 985 050. --- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

Considerando que a cedência do direito à ocupação dos lugares de 

terrado pode ser autorizada, pelo órgão executivo camarário, aos 

respetivos familiares de 1.º grau, conforme alínea d) do n.º 12 do 

artigo 13.º do Regulamento de Exercício de atividade de comércio a 

retalho não sedentária exercida por feirantes e vendedores ambulantes, 

por motivos ponderosos e devidamente justificados. ------------------ 

                                                           
2 Regulamento de Exercício de atividade de comércio a retalho não 

sedentária exercida por feirantes e vendedores ambulantes ----------- 

1. Aos titulares das licenças de ocupação referidas no art. 12º, poderá 

ser autorizada, pelo órgão executivo camarário (CM) a cedência aos 

respetivos familiares de 1º grau, desde que ocorra um dos seguintes 

factos: ------------------------------------------------------------ 

a) Invalidez do titular; -------------------------------------------- 

b) Redução a menos de 50% da capacidade física normal do titular; ---  

c) De pessoa singular para pessoa coletiva, desde que a primeira 

detenha mais de 50% das quotas da sociedade para quem se pretende 

fazer a referida cedência; ------------------------------------------  

d) Outros motivos ponderosos e devidamente justificados, verificados 

caso a caso. --------------------------------------------------------  
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Considerando que solicita a atual titular do direito de ocupação, por 

ter cessado a atividade de feirante, a cedência do direito a sua filha, 

Iara dos santos Reis, que já requereu o pedido de registo de feirante 

à Direção-Geral das Atividades Económicas (DGAE), no pretérito dia 

20.04.2015, conforme documentos que anexa ao presente requerimento, 

devidamente validados pelo Município de Lamego. --------------------- 

Considerando que Iara dos Santos Reis se encontra inscrita nas finanças 

no CAE 47820 – Comércio a retalho em bancas, feiras e unidades móveis 

de venda, de têxteis, vestuário, calçado, malas e tabaco. ----------- 

3. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Face ao exposto, tomo a iniciativa de sugerir a adoção do seguinte 

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

3.1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 
ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente 

decisão administrativa, consubstanciada no deferimento da pretensão; 

3.2. Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado, 
nos termos do artigo 114.º do CPA, do sentido da decisão que vier a 

ser proferida sobre a matéria ora em apreciação, consubstanciado no 

deferimento do pedido de cedência do direito de ocupação de terrado 

D40 na Feira Semanal de Chaves, a sua filha, Iara dos Santos Reis. -- 

3.3. Por último, deverá ser atualizada a informação de cadastro do 
lugar de terrado da Feira Semanal de Chaves, D40, no respetivo programa 

de gestão de Feiras e Mercados. -------------------------------------  

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 11 de maio de 2015 ------------------------------------------ 

A Técnica Superior -------------------------------------------------- 

(Cristiana Morais) -------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

11/05/2015 --------------------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão 

competente para tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se 

ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral que submeta a 

presente informação à consideração para aprovação da proposta e da 

estratégia procedimental preconizada na mesma. ---------------------- 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 15/05/2015 ----------------------------------------  

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos para a matéria. ------------------------ 

À Consideração Superior. --------------------------------------------  

DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL,SR. JOÃO NEVES DATADO DE 19/05/2015 ----------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. PEDIDO DE TRANSMISSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DA LOJA Nº 39 DO 

MERCADO MUNICIPAL DE CHAVES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 5/2015. --------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 
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A presente informação consubstancia o parecer sobre o pedido formulado 

por Óscar Fernando Martins, contribuinte fiscal n.º 115 769 048, 

registado nos serviços de expediente geral desta Autarquia, sob o n.º 

3647, em 17/03/2015, relacionado com o pedido de transmissão do direito 

de ocupação da loja n.º 39 do Mercado Municipal de Chaves, do qual é 

titular, a sua esposa, Maria do Céu Brás, contribuinte fiscal n.º 115 

769 021. ------------------------------------------------------------ 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

Considerando que a transmissão do direito de ocupação dos espaços de 

venda do Mercado Municipal de Chaves pode ser autorizada, pelo órgão 

executivo camarário, conforme alínea c) do n.º 23 do artigo 9.º do 

Regulamento dos Mercados Municipais de Chaves, por motivos ponderosos 

e devidamente justificados. ----------------------------------------- 

Considerando que solicita o atual titular do direito de ocupação, por 

ter cessado a atividade, por aposentação, a transmissão do direito a 

sua esposa, Maria do Céu Brás, que apresenta o comprovativo de entrega 

da Declaração de Registo de Atividade via internet, com inscrição no 

CAE 47230 – Comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos, em 

estabelecimentos especializados, documentos anexos ao presente 

requerimento, cf. n.º 34 do artigo 9.º do referido Regulamento. ----- 

Considerando que a loja n.º 39 se destina presentemente ao comércio a 

retalho de peixe, crustáceos e moluscos, atividade a que dará 

continuidade, caso se venha a deferir a pretensão, a nova titular do 

direito de ocupação, mantendo os direitos e as obrigações da primitiva 

cupação, cf. n.º 45 do artigo 9.º do Regulamento dos Mercados 

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

3. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Face ao exposto, tomo a iniciativa de sugerir a adoção do seguinte 

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

3.1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 
ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente 

decisão administrativa, consubstanciada no deferimento da pretensão; 

3.2. Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado, 
nos termos do artigo 114.º do CPA, do sentido da decisão que vier a 

ser proferida sobre a matéria ora em apreciação, consubstanciado no 

deferimento do pedido de transmissão do direito de ocupação da loja 

n.º 39, do Mercado Municipal de Chaves, do qual é titular, a sua 

esposa, Maria do Céu Brás. ------------------------------------------ 

                                                           
3 Regulamento dos Mercados Municipais de Chaves --------------------- 

Artigo 9.º - Transmissão do direito de ocupação --------------------- 

1. Salvo o disposto no número seguinte, são intransmissíveis os títulos 

de direito de ocupação dos espaços de venda. ------------------------  

2. Poderá a Câmara Municipal autorizar a transmissão do direito de 

ocupação nos seguintes casos: ---------------------------------------  

a) Invalidez do titular; --------------------------------------------  

b) Redução a menos de 50% da capacidade física normal; --------------  

c) Outros motivos ponderosos e justificados, verificados caso a caso.  
4 3. Em qualquer das hipóteses previstas no número anterior, o pedido 

de transmissão do direito de ocupação deve ser acompanhado de 

requerimento fundamentado do seu titular, de documentos comprovativos 

dos factos invocados, bem como documento comprovativo do cumprimento 

das disposições legais aplicáveis para o exercício da atividade em 

nome do interessado na transmissão. ---------------------------------  
5 4. O disposto nos números anteriores não determina qualquer -------

alteração nos direitos e obrigações da primitiva ocupação. ---------  
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3.3. Por último, deverá ser atualizada a informação de cadastro da 
loja n.º 39, do Mercado Municipal de Chaves, no respetivo programa de 

gestão de Feiras e Mercados. ---------------------------------------- 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 12 de maio de 2015 ------------------------------------------ 

A Técnica Superior -------------------------------------------------- 

Cristiana Morais ---------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

13/05/2015 --------------------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão 

competente para tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se 

ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral que submeta a 

presente informação à consideração para aprovação da proposta e da 

estratégia procedimental preconizada na mesma. ----------------------  

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 15/05/2015 ----------------------------------------  

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos para a matéria. ------------------------ 

À Consideração Superior. --------------------------------------------  

DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL,SR. JOÃO NEVES DATADO DE 19/05/2015 ----------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO, SITO EM FRENTE AO 

RI19, PARA VENDA DE FRUTA. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 6/2015. ----------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

A presente informação consubstancia o parecer sobre o pedido formulado 

por Manuel Henrique Ribeiro Teixeira, contribuinte fiscal n.º 206 599 

960, registado nos serviços de expediente geral desta Autarquia, sob 

o n.º 4780, em 24/04/2015, relacionado com o pedido de utilização do 

espaço público, sito em frente ao RI19, para venda de fruta. -------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

Considerando que embora apresente o requerente título de exercício de 

atividade de feirante, em anexo ao seu requerimento, a atividade a que 

se propõe não se enquadra na definição de feirante, conforme alínea 

d)6 do artigo 3.º do Regulamento de Exercício de atividade de comércio 

a retalho não sedentária exercida por feirantes e vendedores 

ambulantes (REAFVA), em vigor no Município de Chaves, uma vez que o 

                                                           
6Regulamento de Exercício de atividade de comércio a retalho não 

sedentária exercida por feirantes e vendedores ambulantes ----------- 

Artigo 3.º ---------------------------------------------------------- 

d) «Feirante» a pessoa singular ou coletiva que exerce de forma 

habitual a atividade de comércio a retalho não sedentária em feiras; 

 e) «Vendedor ambulante» a pessoa singular ou coletiva que exerce de 

forma habitual a atividade de comércio a retalho de forma itinerante, 

incluindo em instalações móveis ou amovíveis. ----------------------- 
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espaço público que pretende ocupar não se inclui no recinto do terrado 

da Feira Semanal de Chaves. ----------------------------------------- 

Considerando que a atividade ora proposta, de comércio a retalho em 

instalações móveis ou amovíveis, se enquadra na venda ambulante, 

conforme alínea e) do artigo 3.º do REAFVA. ------------------------- 

Considerando que existem na proximidade do espaço público requerido, 

estabelecimentos fixos com o mesmo ramo de comércio, o que contraria 

o disposto no n.º 17 do artigo 34.º do referido regulamento, que define 

as zonas de proteção, onde não se pode exercer a venda ambulante. --- 

Considerando que para a venda ambulante ser exercida em lugares fixos, 

estes têm que ser destinados para o efeito pela Câmara Municipal, cf. 

artigo 28.º do REAFVA, sendo a sua atribuição efetuada por sorteio, 

em ato público, cf. artigo 32.º do mesmo regulamento, o que não se 

verifica para o local requerido. ------------------------------------ 

3. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Face ao exposto, tomo a iniciativa de sugerir a adoção do seguinte 

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

3.1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 
ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente 

decisão administrativa, consubstanciada no indeferimento da pretensão; 

3.2. Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado, 
nos termos do artigo 114.º do CPA, do sentido da decisão que vier a 

ser proferida sobre a matéria ora em apreciação, consubstanciado no 

indeferimento do pedido de utilização do espaço público, sito em frente 

ao RI19, para venda de fruta, sendo para o efeito, estabelecido o 

prazo de 10 dias para permitir ao mesma vir a procedimento, por 

escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre o mesmo, tudo isto nos 

termos do artigo 121.º e ss. do CPA; -------------------------------- 

3.3. Decorrido o referido prazo, dever-se-á, pelas razões acima 

vertidas, praticar decisão administrativa, agora definitiva, sobre o 

assunto, notificando-se o interessado da referida decisão 

administrativa. ---------------------------------------------------- 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 12 de maio de 2015 ------------------------------------------ 

A Técnica Superior -------------------------------------------------- 

Cristiana Morais ---------------------------------------------------- 

                                                           
7 Regulamento de Exercício de atividade de comércio a retalho não 

sedentária exercida por feirantes e vendedores ambulantes ---------- 

Artigo 34.º -------------------------------------------------------- 

Zonas de proteção -------------------------------------------------- 

1 — Não é permitido o exercício da venda ambulante nas seguintes ---

zonas: ------------------------------------------------------------- 

a) Em locais a menos de 100 m dos museus, igrejas, hospitais, casas 

de saúde, estâncias termais, estabelecimentos fixos com o mesmo ramo 

de comércio; ------------------------------------------------------- 

b) Nos locais situados a menos de 250 m de periferia do mercado ----

municipal; --------------------------------------------------------- 

c) Não são permitidas vendas nas estradas nacionais e municipais, 

inclusive nos troços dentro das povoações, quando impeçam ou 

dificultem o trânsito de veículos e peões (no caso de utilização de 

veículos, estes devem estar fora da faixa de rodagem); -------------- 

d) A venda ambulante com veículos automóveis não é permitida em 

arruamentos onde o estacionamento destes veículos impeça o cruzamento 

de duas viaturas. -------------------------------------------------- 
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DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

13/05/2015 --------------------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão 

competente para tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se 

ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral que submeta a 

presente informação à consideração para aprovação da proposta e da 

estratégia procedimental preconizada na mesma. ---------------------- 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 15/05/2015 ----------------------------------------  

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos para a matéria. ------------------------ 

À Consideração Superior. --------------------------------------------  

DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL,SR. JOÃO NEVES DATADO DE 19/05/2015 ----------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e ulteriores alterações, 

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

 

E na da mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram dezassete horas e vinte minutos, para constar se lavrou a 

presente ata, e eu, Marcelo Caetano Martins Delgado, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 


