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Nº 03 – Reunião  Ordinária  da 

Câmara  Municipal   de  Chaves 

                                    Realizada no dia 29 de janeiro 

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

Aos vinte e nove dias do mês janeiro 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. 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 dez horas 

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

previamente elaborada e datada do dia vinte e seis de janeiro do 

corrente ano. ------------------------------------------------------- 

 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

I - AUSÊNCIA DA VEREADORA DO PARTIDO SOCIALISTA, SENHORA DRA. PAULA 

CRISTINA BARROS TEIXEIRA SANTOS. ------------------------------------ 

A Vereadora do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula Cristina Barros 

Teixeira Santos, não esteve presente na reunião ordinária do executivo 

camarário, em virtude do apoio prestado a sua mãe, garantindo o seu 

acompanhamento a uma consulta médica. ------------------------------- 

Esta situação justificou também a sua ausência à reunião do Executivo 

Camarário, realizada no pretérito dia 16.01.2015. ------------------- 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida 

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

 

 

II - AUSÊNCIA DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, SENHOR ARQ. 

CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA PENAS. ----------------------------------- 

O Vereador do Partido Social Democrata, Senhor Arq. Carlos Augusto 

Castanheira Penas, não esteve presente na reunião ordinária do 

executivo camarário, por se encontrar, em representação do Município, 

em Madrid, na Feira Internacional do Turismo. ----------------------- 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida 

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

 

 

 

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

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

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

Monteiro Cabeleira, para dar conhecimento e facultar a consulta, ao 

Executivo Camarário, dos seguintes documentos relacionados com a 

atividade municipal, a saber: --------------------------------------- 
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1 - Modificação ao Orçamento da despesa e plano plurianual de 

investimentos, conforme documento que aqui se dá por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais; --------------------------- 

2 - Informação produzida pela Agência Portuguesa do Ambiente, sobre a 

poluição da Água do Rio Tâmega, conforme documento que aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos legais; ------------- 

3 - Ofício do Governo de Portugal – Secretaria de Estado da Cultura – 

sobre a classificação como Monumento de Interesse Público (MIP) da 

Igreja de São Julião, paroquial de São Julião de Montenegro, na Rua 

do Cemitério, São Julião de Montenegro, União da Freguesias das Eiras, 

São Julião de Montenegro e Cela, concelho de Chaves, distrito de Vila 

Real, e fixação da respetiva zona especial de proteção, conforme 

documento que aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os 

efeitos legais; ----------------------------------------------------- 

4 – Facultou, ainda, cópia dos documentos solicitados, pelo Vereador 

do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo, 

através de requerimento, datado do pretérito dia 28/01/20015, cujo 

teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos 

legais, no âmbito das comparticipações financeiras a atribuir pelo 

Município, no capítulo IV da Ordem de trabalhos. -------------------- 

Por último, o Senhor Presidente da Câmara deu nota da Visita oficial 

à Feira dos “Sabores e Saberes”, a ter lugar no próximo dia 30 de 

janeiro, às 17 horas, no pavilhão municipal. ------------------------ 

Neste contexto, formulou convite a todos os Vereadores no sentido de 

poderem participar em tal evento. ----------------------------------- 

 

 

IV - 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, começando a sua intervenção por solicitar, 

verbalmente, ao Senhor Presidente informação sobre os seguintes 

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

1 - Pedido de informação Financeira: Sobre esta matéria, o Senhor 

Vereador reiterou o seu pedido de informação financeira reportada a 

31.12.2014, salientando a importância dessa informação, tanto mais que 

a autarquia veio a contrair um empréstimo, de médio longo prazo, no 

valor aproximado de 13 milhões de euros, no âmbito do plano de 

saneamento financeiro, em vigor, na autarquia. ---------------------- 

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

Na sequência do pedido acima exarado, o Senhor Presidente da Câmara 

procedeu à entrega, ao Vereador peticionário, do documento produzido, 

sobre a matéria, pela Divisão de Gestão Financeira, datado do dia de 

hoje, contendo informação financeira reportada a 31.12.2014, o qual 

aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais. 

- retomando a sua intervenção, o Vereador do Partido Socialista, Dr. 

Francisco Melo, interpelou o Senhor Presidente da Câmara, sobre o 

ponto da situação em relação aos subsídios atribuídos, no ano de 2014, 

a entidades, de cariz associativo, de natureza cultural, desportiva e 

recreativa, sedeadas no concelho de Chaves, pretendendo saber se já 

foram pagos ou liquidados todos os montantes atribuídos ou se há 

valores remanescentes por liquidar, no âmbito da concessão de tais 

apoios financeiros. ------------------------------------------------- 

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

Na sequência do pedido acima exarado, o Senhor Presidente da Câmara, 

prestou, sobre a matéria, os seguintes esclarecimentos relacionados 
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com subsídios em dívida às associações beneficiárias, as quais são as 

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

- Associação Flor do Tâmega – 17.500 euros; ------------------------- 

- Bombeiros Voluntários de Vidago – 18.750 euros; ------------------- 

- Associação de Bombeiros Flavienses – 18.750 euros; ---------------- 

- Associação de Bombeiros de Salvação Pública – 18.750 euros; ------- 

- Associação cultural flaviense “Grupo Amizade” – 5.940 euros; ------ 

- Voz da Juventude – 11.000 euros; ---------------------------------- 

- AFACC – 6.250 euros; ---------------------------------------------- 

- Associação dos Criadores dos Cão de Gado Transmontano – 400,00 

euros;-------------------------------------------------------------- 

- CCD – 7.900 euros. ------------------------------------------------ 

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

- Retomando a sua intervenção, o Senhor Vereador do Partido Socialista, 

manifestou a sua insatisfação no que concerne à gestão do dossiê 

relacionado com a fundação “Nadir Afonso”, registando-se alguma falta 

de transparência na relação da Câmara Municipal com a referida 

instituição. ------------------------------------------------------- 

De facto, da leitura da revista publicada pela Universidade do Porto, 

no qual frequentou o seu curso superior, a mesma regista um conjunto 

de informações, sobre a matéria, publicadas em janeiro do ano em curso, 

as quais não foram sancionadas pela Câmara Municipal, nomeadamente a 

concessão da sede da fundação no edifício em construção, e, bem assim, 

a designação do comissario responsável pela coordenação do projeto 

cultural, no caso, o Senhor Professor Dr. Bernardo Pinto de Almeida. 

De facto, do teor do mencionado artigo, consta a designação do nome 

do Sr. Professor Catedrático, Doutor Bernardo Pinto de Almeida, 

designação essa que não é do conhecimento da Câmara Municipal. ------ 

Toda esta situação parece indiciar a existência de um protocolo secreto 

entre a Autarquia e a Fundação, comprometendo a gestão e transparência 

que devem prevalecer no desenvolvimento deste projeto e a própria 

democracia. -------------------------------------------------------- 

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

Na sequência da intervenção que antecede, usou da palavra o Senhor 

Presidente da Câmara, apresentando, sobre a matéria em apreciação, os 

seguintes comentários: ---------------------------------------------- 

- O seu critério de gestão autárquica não repousa, nem nos jornais, 

nem na imprensa, e muito menos por declarações de terceiros, não raras 

vezes sem qualquer fundamento, ou seja, o governo local não é feito 

pelos jornais ou pela imprensa. ------------------------------------- 

- Como é evidente, a concessão de qualquer espaço físico, do domínio 

privado da autarquia, a favor de qualquer instituição, carece de prévio 

sancionamento administrativo, por parte dos órgãos da autarquia. ---- 

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

Perante os comentários do Senhor Presidente da Câmara, o Senhor 

Vereador do Partido Socialista, Dr. Francisco Melo, considerou que dos 

mesmos poder-se-á tirar a ilação de que não é verdade que a Fundação 

“Nadir Afonso” vai acolher o espólio do Pintor, não vai instalar a sua 

sede no edifício em construção e, por último, o Senhor Professor Doutor 

Bernardo Pinto de Almeida não vai ser designado para o cargo 

anteriormente referido na sua intervenção. -------------------------- 

Concluindo a sua intervenção, o Senhor Vereador do Partido Socialista, 

Dr. Francisco Melo, solicitou informação relativamente ao ponto de 

situação em que se encontra a proposta, por si, oportunamente, 

apresentada, relativa à iluminação da muralha que confronta com o 

Balneário Termal. --------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 
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Na sequência da intervenção do Senhor Vereador do Partido Socialista, 

Dr. Francisco Melo, usou da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, 

apresentando, sobre a matéria em análise, os seguintes comentários: - 

- No que diz respeito ao plano de iluminação da muralha, o 

correspondente projeto já se encontra elaborado, prevendo-se que as 

obras respetivas possam ser contratualizadas, nos termos legais, a 

breve trecho. ------------------------------------------------------- 

- Relativamente à Fundação “Nadir Afonso”, o Executivo Municipal, por 

si, legalmente, representado, tem estabelecido contactos e 

negociações, sobre todas as matérias de interesse municipal, com 

diversas entidades e individualidades, sendo certo que, só após tais 

negociações chegarem a bom porto, estão reunidos os pressupostos, 

legais e materiais, indispensáveis à formalização e aprovação, pelo, 

Executivo, das correspondentes propostas. --------------------------- 

Esta metodologia de atuação também está a ser adotada, como é evidente, 

na condução deste dossiê relacionado com a Fundação “Nadir Afonso”. - 

 

 

V - 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, começando a sua intervenção por manifestar a 

sua preocupação relativamente aos constrangimentos relacionados com o 

trânsito, na Rua do Olival, decorrentes da obra do “Museu das Termas 

Romanas”, verificando-se a circulação simultânea de automóveis e 

peões, sobre o próprio passeio, colocando, assim, em causa a segurança 

dos peões e da circulação automóvel, situação que sai ainda agravada 

pelo facto das alterações registadas não se encontrarem devidamente 

sinalizadas. ------------------------------------------------------- 

Dá a sensação que não existe qualquer plano de segurança para os peões 

e para a boa circulação de trânsito na referida artéria da cidade. -- 

- Pontos de interesse turístico do Concelho – Sobre esta matéria, o 

Senhor Vereador interpelou o Senhor Presidente no sentido de saber se 

o Município dispõe de algum levantamento dos sítios com interesse 

turístico e cultural do concelho, muito concretamente, com a 

identificação de trilhos, rotas e monumentos mais importantes. ------ 

Tal documento constituiria um fator importante para o desenvolvimento 

turístico do Concelho. ---------------------------------------------- 

Esta identificação é de grande interesse turístico, permitindo o 

envolvimento turístico das pessoas que visitam o Concelho, sobre a 

história da nossa região. ------------------------------------------- 

Conformando-se a inexistência do estudo, ora, sugerido, é sua intenção 

avançar com a apresentação de proposta que consubstancie a sua 

elaboração e com o conteúdo e objetivos anteriormente referidos. ---- 

- Sistema de abastecimento público de água - Sobre esta matéria, o 

Senhor Vereador interpelou o Senhor Presidente da Câmara no sentido 

de lhe poder ser facultado o acesso aos custos inerentes à 

gestão/comercialização da água que são, regularmente, assumidos pelo 

Município, bem como, informação sobre as medidas tomadas, pelos 

serviços municipais, tendo como objetivo a efetiva melhoria da 

eficiência da rede de distribuição, de forma a evitar as perdas de 

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

Tal informação/relatório deverá ser complementado com a indicação da 

taxa de eficiência da rede de distribuição. ------------------------- 

- Fundação “Nadir Afonso” - Sobre esta matéria, o Senhor Vereador 

solicitou, ao Senhor Presidente da Câmara, informação relativa à data 
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previsível de celebração do contrato comodato entre o Município de 

Chaves e Fundação “Nadir Afonso”. ----------------------------------- 

Por outro lado, sobre a matéria em apreciação, solicitou, ainda, 

informação, sobre a possível deslocalização de serviços municipais 

para as novas instalações do Edifício do museu “Nadir Afonso”. ------

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

De seguida e em resposta aos pedidos de informação formulados pelo 

Senhor Vereador do Partido socialista, Eng. João Moutinho, usou da 

palavra o Senhor Presidente da Câmara, tendo prestado os seguintes 

esclarecimentos, a saber: ------------------------------------------- 

- A proposta sugerida pelo Senhor Vereador, consubstanciada no 

levantamento dos sítios turísticos mais emblemáticos do Concelho, já 

se encontra elaborada, embora tal documento careça da devida 

atualização. ------------------------------------------------------- 

- Relativamente à gestão/comercialização da água irá ser solicitada à 

divisão responsável, uma informação que permita esclarecer toda a 

matéria suscitada pelo Senhor Vereador. ----------------------------- 

- No que diz respeito ao edifício do museu “Nadir Afonso”, o mesmo 

encontra-se em fase de acabamento final, faltando, apenas, executar 

os arranjos exteriores. --------------------------------------------- 

Está programada a instalação dos serviços culturais da autarquia, no 

referido edifício, tendo em vista o desenvolvimento das suas 

atividades regulares. ----------------------------------------------- 

Quanto ao programa de exposições, o museu, de cariz municipal, irá 

dispor de uma exposição permanente do Mestre Nadir Afonso, na sala 

principal, sendo certo que as três salas existentes serão destinadas 

para exposições temporárias. ---------------------------------------- 

Estão a ser desenvolvidos contactos “secretos”, na expressão 

utilizada, há momentos, pelo Dr. Francisco Melo, tendo em vista a 

criação de uma rede de museus de arte contemporânea, tendo como 

objetivo tornar o funcionamento do museu mais económico, promovendo, 

simultaneamente, o próprio museu. ----------------------------------- 

Sobre esta matéria, foram estabelecidos contactos com a Fundação 

“Serralves”, sendo certo que a solução apresentada é, à partida, 

financeiramente elevada, e, como tal, pouco exequível. -------------- 

Por outro lado, ainda não esta definido o número de obras do Mestre 

Nadir Afonso, que farão parte da exposição permanente, sendo certo que 

tais obras são depositadas no museu, sem qualquer custo para a 

autarquia. --------------------------------------------------------- 

Registe-se que tais obras de referência do pintor nunca sairão do 

museu “Nadir Afonso”, mantendo-se as mesmas expostas na sala principal 

do edifício. -------------------------------------------------------- 

Relativamente às demais obras do pintor, as quais integraram as 

exposições temporárias, as mesmas poderão ser disponibilizadas pela 

Fundação, em vista à sua exposição/divulgação, em outros museus, 

assumindo esta responsabilidade por tal iniciativa. ----------------- 

O acordo de comodato a celebrar com a Fundação “Nadir Afonso”, tendo 

como objeto a cedência das respetivas obras, irá determinar a criação 

de uma comissão de gestão do próprio museu. ------------------------- 

As negociações, centradas na definição do regime do dito contrato de 

comodato, estão a ser desenvolvidas com os Órgãos representativos da 

Fundação, sendo de admitir que a inauguração do edifício com o museu 

possa ocorrer no próximo dia 08 de julho de 2015. ------------------- 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 
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1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 16 de janeiro de 2015. ------------------------- 

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

referida ata. ------------------------------------------------------- 

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

  

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 

 

 

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

O Senhor Presidente da Câmara, Arq. António Cândido Monteiro 

Cabeleira, ausentou-se da reunião ordinária do Executivo Camarário, 

passando a mesma e ser presidida e coordenada pelo Vereador, Senhor 

Dr. Paulo Francisco Teixeira Alves. --------------------------------- 

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

 

 

1. PERDÃO DE DÍVIDA. REQUERENTES: TERESA MARTINS MONTEIRO E VITORINO 

MARTINS MONTEIRO. INFORMAÇÃO Nº. 07/DAF/15. ------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Através do requerimento escrito com registo de entrada nos 

serviços administrativos desta Autarquia Local n.º 10689, datado do 

pretérito dia 04/09/2014, Teresa Martins Monteiro e Vitorino Martins 

Monteiro, na qualidade de herdeiros de Domingos Martins Monteiro, 

titular do imóvel sito na Rua dos Caldeiros, n.º 6, lugar de Castelões, 

freguesia de Calvão, Concelho de Chaves, vêm solicitar o perdão da 

dívida de 91.82 euros, a título de encargos e juros, uma vez que 

residem no estrangeiro e não tiveram conhecimento das comunicações da 

Câmara Municipal para efetuarem tais pagamentos. -------------------- 

2. Na sequência da deliberação tomada pelo Executivo Municipal, em 

sua reunião ordinária realizada no pretérito dia 2014/12/05, a qual 

recaiu sobre a Informação nº 121/DAF/2014, produzida por estes 

serviços, no dia 25 de novembro de 2014, veio aquele órgão municipal 

manifestar a intenção de indeferir a pretensão formulada pelos 

peticionários. ----------------------------------------------------- 

3. Neste contexto, foi concedido aos peticionários o prazo de 10 

dias para vir ao processo, por escrito, dizer o que se lhe oferecer 

sobre o assunto, nos termos do disposto no art. 100º e ss do Código 

do Procedimento Administrativo. ------------------------------------ 
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4. Decorrido o prazo supra mencionado, os requerentes não 

apresentaram qualquer observação ou sugestão, na tentativa legítima 

de inverter o sentido de decisão entretanto manifestado pelo órgão 

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

5. Assim, deverá tal sentido de decisão tornar-se, agora, 

definitivo. -------------------------------------------------------- 

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

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

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

a) Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 
Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão definitiva, 

substantivada no indeferimento da pretensão formulada pelos 

requerentes, de acordo com as razões de facto e de direito exaradas 

na Informação nº 121/DAF/2014, produzida por estes serviços, no dia 

25 de novembro de 2014; -------------------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, deverão os interessados ser notificados, 
nos termos do art. 68º do CPA, da decisão que vier a ser proferida 

sobre a matéria ora em apreciação; ---------------------------------- 

c) Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da 

deliberação que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão 

executivo municipal, aos serviços municipais responsáveis pela 

condução de processos de execução fiscal em curso nesta Autarquia 

Local, bem como à Divisão de Águas e Resíduos; --------------------- 

d) De imediato, reenvio do presente processo ao gabinete do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, Arq. António Cabeleira. ------------- 

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

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

Chaves, 16 de janeiro de 2015. ------------------------------------- 

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

Dr. Marcos Barroco ------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DRA. 

SANDRA LISBOA DE 2015.01.19 ---------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, sugerindo-se que, a mesma 

seja agendada para a próxima reunião do órgão executivo, em vista à 

adoção de decisão definitiva consubstanciada no indeferimento da 

pretensão, de acordo com as razões ora invocadas. À consideração 

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

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

DELGADO DE 2015.01.20. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQTO. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.01.21 --------------------------------------------------------- 

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. --------------------------------------------- 

 

 

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

Entretanto, registou-se a entrada, na sala, do Senhor Presidente da 

Câmara, Arq. António Cabeleira, passando o mesmo a presidir os 

trabalhos da reunião. -----------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 
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2. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS NA VIATURA COM A 

MATRÍCULA 10-03-QX; REQUERENTE: MARCELO MORAIS. INFORMAÇÃO Nº. 

11/DAF/2015. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Através do requerimento escrito com registo de entrada nos 

serviços administrativos desta Autarquia Local n.º 10899, datado do 

pretérito dia 10-11-2014, Marcelo Morais, vêm solicitar a assunção de 

responsabilidade, por parte do Município, com vista ao pagamento duma 

indemnização pelos danos sofridos, no dia 01 de agosto de 2014, pelas 

10h00, na viatura com a matrícula 10-03-QX. ------------------------- 

2. Na sequência da deliberação tomada pelo Executivo Municipal, em 

sua reunião ordinária realizada no pretérito dia 2014/12/19, a qual 

recaiu sobre a Informação nº 129/DAF/2014, produzida por estes 

serviços, no dia 09 de dezembro de 2014, veio aquele órgão municipal 

manifestar a intenção de indeferir a pretensão formulada pelo 

peticionário. ------------------------------------------------------ 

3. Neste contexto, foi concedido ao peticionário o prazo de 10 dias 

para vir ao processo, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre 

o assunto, nos termos do disposto no art. 100º e ss do Código do 

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

4. Decorrido o prazo supra mencionado, o requerente não apresentou 

qualquer observação ou sugestão, na tentativa legítima de inverter o 

sentido de decisão entretanto manifestado pelo órgão executivo 

municipal. --------------------------------------------------------- 

5. Assim, deverá tal sentido de decisão tornar-se, agora, 

definitivo. -------------------------------------------------------- 

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

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

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

a) Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão definitiva, 

substantivada no indeferimento da pretensão formulada pelo requerente, 

de acordo com as razões de facto e de direito exaradas na Informação 

nº 129/DAF/2014, produzida por estes serviços, no dia 09 de dezembro 

de 2014; ------------------------------------------------------------ 

b) Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado, nos 
termos do art. 68º do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre 

a matéria ora em apreciação; --------------------------------------- 

c) De imediato, reenvio do presente processo ao gabinete do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, Arq. António Cabeleira. ------------ 

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

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

Chaves, 23 de janeiro de 2015 -------------------------------------- 

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

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

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DRA. 

SANDRA LISBOA, DATADO DE 2015.01.22 --------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação sugerindo-se que a mesma 

seja agendada para a próxima reunião do órgão executivo, em vista à 

tomada de decisão definitiva consubstanciada no indeferimento da 

pretensão, de acordo com as razões de facto e de direito exaradas 

nesta informação. À consideração superior. -------------------------  

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

DELGADO DE 2015.01.23 ----------------------------------------------- 
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A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQTO. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.01.23 --------------------------------------------------------- 

À Reunião de câmara. ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES – PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL -

. REQUERENTE: LILIA OUBAD. INFORMAÇÃO Nº. 12/DAF/15. ---------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Através do requerimento escrito com registo de entrada nos 

serviços administrativos desta Autarquia Local n.º 13364, datado do 

pretérito dia 10/11/2014, a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior 

veio solicitar que fosse atendido o pedido de Lilia OuBad, residente 

na Praceta do emigrante, Bloco 3, 1º B, 5400-226 Chaves, 

consubstanciado no pagamento de consumos de água. ------------------ 

2. Na sequência da deliberação tomada pelo Executivo Municipal, em 

sua reunião ordinária realizada no pretérito dia 2014/12/19, a qual 

recaiu sobre a Informação nº 133/DAF/2014, produzida por estes 

serviços, no dia 09 de dezembro de 2014, veio aquele órgão municipal 

manifestar a intenção de indeferir a pretensão formulada pela 

peticionária. ------------------------------------------------------ 

3. Neste contexto, foi concedido à peticionária o prazo de 10 dias 

para vir ao processo, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre 

o assunto, nos termos do disposto no art. 100º e ss do Código do 

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

4. Decorrido o prazo supra mencionado, a requerente não apresentou 

qualquer observação ou sugestão, na tentativa legítima de inverter o 

sentido de decisão entretanto manifestado pelo órgão executivo 

municipal. --------------------------------------------------------- 

5. Assim, deverá tal sentido de decisão tornar-se, agora, 

definitivo. -------------------------------------------------------- 

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

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

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

a) Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão definitiva, 

substantivada no indeferimento da pretensão formulada pela requerente, 

de acordo com as razões de facto e de direito exaradas na Informação 

nº 133/DAF/2014, produzida por estes serviços, no dia 09 de dezembro 

de 2014; ------------------------------------------------------------ 

b) Alcançado tal desiderato, deverão os interessados ser notificados, 
nos termos do art. 68º do CPA, da decisão que vier a ser proferida 

sobre a matéria ora em apreciação; ---------------------------------- 

c) Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da 

deliberação que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão 

executivo municipal, aos serviços municipais responsáveis pela 

condução de processos de execução fiscal em curso nesta Autarquia 

Local, bem como à Divisão de Águas e Resíduos; --------------------- 

d) De imediato, reenvio do presente processo ao gabinete do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, Arq. António Cabeleira. ------------ 
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É tudo o que me cumpre informar, de momento, sobre o presente assunto.- 

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

Chaves, 23 de janeiro de 2015. ------------------------------------- 

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

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

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DRA. 

SANDRA LISBOA, DATADO DE 2015.01.22. -------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação sugerindo-se que a mesma 

seja agendada para a próxima reunião do órgão executivo camarário, em 

vista à tomada de decisão definitiva consubstanciada no indeferimento 

da pretensão formulada pela requerente, de acordo com as razões 

constantes nesta informação técnica. À consideração superior. -------  

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

DELGADO DE 2015.01.23 ----------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQTO. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.01.23 --------------------------------------------------------- 

À Reunião de câmara. ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

1. ATRIBUIÇÃO DE UM FOGO DE HABITAÇÃO SOCIAL. TITULAR: ANA ALICE 

FERREIRA RIGUEIRO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº1/SHS/N.º1/2015. ---------- 

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 1. -------------------------------- 

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

DE 2015.01.08. ------------------------------------------------------ 

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

regulamentos em vigor. À consideração do Senhor Diretor de 

Departamento de Coordenação Geral, Dr. Marcelo Delgado -------------- 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DR 

MARCELO DELGADO DE 2015.01.20. -------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQTO. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.01.23 --------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. À Reunião de câmara para deliberação. -------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCAIS DESFAVORECIDOS – PROCESSO 

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

Nº3/SPDC/N.º1/2015. ------------------------------------------------ 
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Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

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

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

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

DE 2015.01.07. ------------------------------------------------------ 

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

regulamentos em vigor. À consideração do Senhor Diretor de 

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

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DR 

MARCELO DELGADO DE 2015.01.16. --------------------------------------  

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQTO. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.01.19. -------------------------------------------------------- 

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. --------------------------------------------- 

 

 

3. DOAÇÃO DE ESPÓLIO AO MUSEU DE ARTE SACRA DA REGIÃO FLAVIENSE 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 008 – DDSC/02/SM. --------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

ENQUADRAMENTO ------------------------------------------------------ 

Os museus, são antes de tudo, espaços da memória coletiva de um povo. 

Guardam, conservam, estudam e expõem os documentos que lhe são 

confinados à sua posse. -------------------------------------------- 

As coleções dos museus nascem fruto da atividade propiciada pela 

arqueologia, por um lado, por outro, fruto da paixão que alguns 

recolectores puseram na preservação de objetos de cariz histórico e 

patrimonial. Bem hajam! -------------------------------------------- 

Recebeu este serviço municipal uma missiva do Sr. Eng.º António Setas, 

residente na Rua Bispo Idácio nº 68, em Chaves, no sentido de indagar 

do interesse de a rede de museus municipais, nomeadamente o Museu de 

Arte Sacra, incorporar por doação no seu acervo de duas portas 

decoradas com motivos religiosos fazendo alusão à Paixão de Cristo. 

Segundo informação do donatário serão muito provavelmente do século 

XVII. Trata-se de talha com folha de ouro, pintada de vermelho. ----- 

Após um primeiro contato visual das mesmas conclui-se tratar-se de 

duas portas de bela feitura e qualidade. Constatou-se in loco, tratar-

se de material que se revestia de um grande interesse patrimonial e 

histórico, com uma grande carga simbólica para a história religiosa 

do nosso concelho. -------------------------------------------------- 

DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------------- 

Em face ao exposto tomo a liberdade de colocar à consideração superior 

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

• Que a intenção de doação do Sr. Eng.º António Setas ao Município de 

Chaves seja aceite por parte do executivo municipal; ---------------- 

• Que a mesma seja agendada para uma reunião do executivo municipal, 

cujo resultado se consubstancie em forma de agradecimento pelo Sr. 

Presidente da Câmara da decisão tomada pelo autor e herdeiros de tão 

nobre e reconhecido ato de engrandecimento e valorização do património 

religioso regional e nacional, em sessão solene a combinar. --------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Chaves 12 de janeiro de 2015 ---------------------------------------- 
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Dr. Jorge M P Leite ------------------------------------------------- 

(Técnico Superior) -------------------------------------------------- 

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

CARLOS FRANÇA DE 2015.01.15. ---------------------------------------- 

Visto, Concordo. À consideração superior. --------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DR 

MARCELO DELGADO DE 2015.01.16. -------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQTO. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.01.19. -------------------------------------------------------- 

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. PEDIDO DE PASSE ESCOLAR DA ALUNA BRUNA FILIPA DA SILVA RODRIGUES: 

CHAVES – STº ESTEVÃO INFORMAÇÃO DDSC Nº12/SE Nº08/2015. ------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

A encarregada de educação da aluna Bruna Filipa da Silva Rodrigues, a 

frequentar o 4º ano, na Escola EB1 do Stº Amaro, vem, através do ofício 

em anexo, solicitar o passe escolar para a sua educanda de Chaves para 

Stº Estevão, (viagem de regresso ao final da tarde). ---------------- 

Considerando que a encarregada de educação do retro mencionada aluna, 

Dª Felicidade Rodrigues, exercia a sua atividade profissional em 

Chaves (Empresa Favorita) e por esse motivo a aluna frequentou desde 

do 1º ano, a Escola EB1 de Stº Amaro, no entanto e de momento, devido 

ao encerramento da referida Empresa, a mencionada encarregada de 

educação encontra-se desempregada; ---------------------------------- 

Considerando que o Coordenador da Escola EB1 de Stº Amaro, Professor 

José Carlos Pires dos Anjos refere, em ofício que acompanha este 

pedido, que a saída da aluna Bruna Filipa da Silva Rodrigues “da turma, 

neste momento, seria nefasto no seu percurso escolar e um grande 

retrocesso na aprendizagem”, devendo “evitar-se constrangimentos do 

foro psicológico devido à separação da professora e colegas, com quem 

já mantém contacto diário desde do primeiro ano de escolaridade”, 

referindo também a “continuidade Psicológica”; ---------------------- 

Considerando que o estabelecimento de ensino que serve a área de 

residência da referida aluna é a Escola EB1 de Stº Estevão; -------- 

Considerando que o ponto 3.1-C, do Despacho nº5106 – A/2012 refere que 

quando estabelecimento pretendido pelo encarregado de educação ou pelo 

aluno não for aquele que serve a respetiva área de residência e neste 

também for oferecido o percurso formativo pretendido, o encarregado 

de educação ou o aluno suportam a expensas próprias os encargos ou o 

acréscimo de encargos que daí possam resultar, designadamente com a 

deslocação do aluno; ------------------------------------------------ 

Considerando que o encargo previsto com o passe escolar (uma viagem) 

Chaves – Stº Estevão, contando a partir do mês de fevereiro de 2015 

até Junho de 2015, que dá um total de 79 viagens, é de 79,00€; ------ 

Considerando que a referida aluna é beneficiária da Ação Social 

Escolar, escalão B, e o encargo com o transporte escolar referente ao 

primeiro período e ao mês de Janeiro do 2º período, foi assumido pela 

respetiva encarregada de educação; ---------------------------------- 
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Assim e face ao exposto tomo a liberdade de propor a V. Exª que o 

Município assuma o pagamento do passe da aluna, Chaves – Stº Estevão, 

com efeitos a partir do mês de Fevereiro e até ao final do ano letivo 

2014/2015, em virtude da referida encarregada de educação se encontrar 

desempregada, da aluna beneficiar do escalão B e ainda, tendo em conta, 

os motivos pedagógicos e psicológicos apresentados pelo senhor 

coordenador da Escola EB1 de Stº Amaro. ----------------------------- 

O encargo do valor de 79,00€, será suportado pelo ajuste direto 

nº12/SC/2014, referente à aquisição de bilhetes de assinatura (Passes 

Escolares), para o ano letivo 2014/2015, à Empresa Auto Viação do 

Tâmega. ------------------------------------------------------------ 

Caso esta proposta mereça concordância, salvo melhor opinião, tomo a 

liberdade de sugerir o seu encaminhamento, à próxima reunião de Câmara 

para deliberação, uma vez que compete à Câmara Municipal deliberar no 

domínio da ação social escolar, de acordo com o disposto na alínea 

hh), do ponto I, do artigo 33.º, da Lei n.º75/22013 de 12 de Setembro.  

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

Chaves, 19 de janeiro de 2015 --------------------------------------- 

A Técnica Superior -------------------------------------------------- 

Dra. Lídia Pinto ---------------------------------------------------- 

Em anexo: Ofícios da encarregada de educação da aluna Bruna Filipa da 

Silva Rodrigues e do coordenador da Escola EB1 de Stº Amaro --------- 

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

CARLOS FRANÇA DE 2015.01.20. ----------------------------------------  

Visto. Concordo. À consideração superior. --------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DR. 

MARCELO DELGADO DE 2015.01.23. -------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQTO. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.01.23 --------------------------------------------------------- 

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. --------------------------------------------- 

 

 

5. 12º TORNEIO DE FUTSAL INTER-FREGUESIAS DO CONCELHO DE CHAVES 

INFORMAÇÃO Nº 13/2015. --------------------------------------------- 

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 pretende levar a efeito a realização do 12º Torneio de 

Futsal Inter-Freguesias do Concelho de Chaves. --------------------- 

O evento decorrerá de Abril a Junho e é dirigido a todas as Juntas de 

Freguesia do Concelho de Chaves, que poderão participar com uma única 

equipa, constituída por indivíduos de ambos os sexos. --------------- 

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

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

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

• Permitir o intercâmbio e convívio desportivo entre as freguesias do 

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

• Dinamizar as instalações desportivas existentes nas várias 

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

• Dar continuidade à organização do Torneio. ------------------------ 
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As Juntas de Freguesia interessadas em participar poderão efetuar a 

sua inscrição até ao próximo dia 4 de Março de 2015, no Centro Cultural 

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

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

Atendendo às razões acima enunciadas, tomo a liberdade de sugerir 

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

1. Que seja autorizada a realização do evento denominado “12º Torneio 

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

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

Designação Valor 

Pagamento da Arbitragem dos Jogos com redução 

remuneratória 
 

Valor estimado do Contrato a celebrar (S/IVA) em 2015 2.967,47 € 

Valores dos Contratos Adjudicados em 2014 (S/IVA) 
2.276,42 € 

(a) 

Agregação de valores 2015 5.243,89 € 

% Redução Remuneratório 13,82% 

Redução Remuneratória sem reversão 410,06 € 

Redução em 2015 Com reversão de 20% (artº 4º da Lei nº 

75/2014) 328,05 € 

Valor estimado contrato (s/ IVA) a celebrar e a pagar 

com reversão 

2.639,42 € 

(b) 

  

Prémios (Troféus e medalhas) 500,00 €* 

Aquisição de material desportivo 200,00 €* 

Seguro dos atletas participantes (c) 

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

(a) Valor adjudicado tendo em conta 29 Freguesias inscritas, num total 

de 54 jogos realizados; --------------------------------------------- 

(b) Valor máximo previsto tendo em conta a possibilidade de inscrição 

das 39 Freguesias, num total de 72 jogos a realizar; ---------------- 

(c) O valor do seguro dos atletas participantes no Torneio está 

previsto no concurso público da contratação de seguros para o 

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

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

se envia como anexo a esta informação. ------------------------------ 

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 da rúbrica orçamental, bem como, do 

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

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

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

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

Chaves, 22 de Janeiro de 2015 --------------------------------------- 

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

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

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

CARLOS FRANÇA DE 2015.01.22. ----------------------------------------  

Visto. Concordo. À consideração do Sr. Diretor de Departamento, Dr. 

Marcelo Delgado. ---------------------------------------------------- 
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DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DR. 

MARCELO DELGADO DE 2015.01.26. -------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQTO. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.01.26. -------------------------------------------------------- 

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. --------------------------------------------- 

 

 

6. COMPARTICIPAÇÃO DE PASSE 4_18 DOS ALUNOS CARENCIADOS QUE FREQUENTAM 

O CENTRO ESCOLAR OU A ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA - ANO LETIVO 2014/2015 

INFORMAÇÃO Nº15/SE Nº9/2015. --------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Através das Informação Nº179/SE Nº64, de 08 de setembro e Nº 195/SE 

Nº73/2014, de 17 de outubro, presentes nas reuniões de Câmara de 12 

de Setembro e 24 de outubro de 2014, respetivamente, foram aprovadas 

as normas de utilização e comparticipação pela utilização do serviço 

de Transporte Urbano de Chaves (TUC) no âmbito do passe 4_18, aos 

alunos carenciados que frequentam o Centro Escolar ou que frequentam 

a escolaridade obrigatória e que passo novamente a expôr: ----------- 

A)Normas de utilização do serviço de transporte no âmbito dos TUC -- 

1- A Comparticipação a 100% (do valor 9,60€) - Alunos com o escalão 

A; ----------------------------------------------------------------- 

- A Comparticipação a 50% (do valor 18,00€) - Alunos com o escalão B 

ou escalão social + (alunos com rendimentos reduzidos); ------------ 

- A Não atribuição de comparticipação - Alunos sem escalão. -------- 

2- Este apoio destina-se aos alunos que frequentam a escolaridade 

obrigatória e que não se encontram abrangidos pelo transporte escolar 

previsto no Decreto-Lei nº299/84, de 5 de Setembro; ----------------- 

3- Os interessados deverão adquirir os passes nos escritórios da Auto 

Viação do Tâmega, Lda, e preencher a ficha de pedido de comparticipação 

no Centro Cultural – setor de transportes escolares - devendo 

acompanhar o referido pedido com o documento comprovativo do escalão 

atribuído, do local de residência/de trabalho e mediante apresentação 

do passe 4_18 adquirido; -------------------------------------------- 

4- O reembolso das referidas comparticipações será efetuado no final 

de cada período, mediante a apresentação dos respetivos comprovativos 

de despesa nos serviços de contabilidade do Município; -------------- 

Em consonância com o exposto e de acordo com as respetivas 

deliberações, após a receção e avaliação dos pedidos de 

comparticipação, para o presente ano letivo, procede-se à elaboração 

de proposta, a submeter ao executivo camarário, com os valores deste 

encargo e em cumprimento do LCPA, ser atribuída a rubrica orçamental 

e o respetivo compromisso. ----------------------------------------- 

Considerando que no âmbito do passe 4_18, deram entrada, no Município 

de Chaves, mais dois pedidos de comparticipação financeira, que 

correspondem a um pedido de um aluno que frequenta o Centro Escolar, 

com o escalão A e um pedido de um aluno que frequenta a Escola 

Secundária Dr. António Granjo, também com o escalão A, de acordo com 

a seguinte tabela: -------------------------------------------------- 
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Nome EE NIF Nome Aluno 

E
s
c
a
l
ã
o
 

TUC/Centro Escolar    

Esperança Oliveira 

Pereira 205849288 

Melissa Maria Mota 

Portelinha 

A 

TUC/Geral    

Manuel José Cássio Tovar 122069161 

Jéssica Raquel Oliveira 

Cássio Tovar 

A 

Assim e de acordo com a tabela em anexo, o valor previsto com este 

encargo* é de 115,20€, devendo os referidos encarregados de educação 

fazer prova, junto da contabilidade, dos pagamentos efetuados em cada 

período. ----------------------------------------------------------- 

Caso esta proposta mereça concordância, salvo melhor opinião, tomo a 

liberdade de sugerir a seguinte metodologia: ----------------------- 

a) Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira para atribuição da rubrica orçamental, bem, como, do 

respetivo compromisso, em cumprimento com o LCPA; ------------------- 

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

reunião de Câmara para deliberação. --------------------------------- 

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

Chaves, 22 de janeiro de 2015 --------------------------------------- 

A Técnica Superior -------------------------------------------------- 

Dra. Lídia Pinto ---------------------------------------------------- 

Em anexo: Mapa dos alunos que utilizam o passe 4_18, de acordo com o 

escalão e o valor do respetivo encargo. ----------------------------- 

*O encargo assumido, até esta data, pelo Município e referente ao 

Passe 4_18, é de 2.267,40€. ----------------------------------------- 

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

CARLOS FRANÇA DE 2015.01.22. ----------------------------------------  

Visto. Concordo. À consideração do Diretor de Departamento Dr. Marcelo 

Delgado. ----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DR 

MARCELO DELGADO DE 2015.01.23. -------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQTO. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.01.23. -------------------------------------------------------- 

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. --------------------------------------------- 

 

 

7. ABERTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL AO SÁBADO DE MANHÃ 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 018 – DDSC/04/BM. --------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – ENQUADRAMENTO -------------------------------------------------- 

A Biblioteca Municipal funciona diariamente no horário compreendido 

entre as 09h00 e as 19h00, ou seja, tem um período de abertura diária 

ao público, de segunda a sexta-feira, de 10 horas. O quadro de pessoal 

da biblioteca é composto por doze funcionários, cujos horários e 

funções se esquematiza a seguir: ------------------------------------ 
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Esquematização de horário de trabalho e funções 

 

Receções Turno | 08h30 – 

14h30 

Turno | 14h00 – 20h00 

Hall Duarte Rua Ricardina 

Adultos Helena R – Vítor 

Lúcio 

Ricardo – Helena 

Vinhais 

Infanto-juvenil Carina – Cândida 

Paiva 

Vítor Melo 

Encadernação Idalina**  

   

 09h00 – 12h30 14h30 – 17h30 

Coordenação Serviços 

Educativos 

Céu Barros* Céu Barros* 

   

 08h00 14h00 

Tarefeira Olinda*** Olinda 

Esquematização de horário de trabalho e funções --------------------- 

*A Dr.ª Céu Barros coordena todo o serviço educativo da biblioteca.--  

Em relação ao ano de 2014 o balanço de atividades por si coordenadas 

foi o seguinte: ----------------------------------------------------- 

Atividades de extensão cultural (número de sessões) ----------------- 

Atividades de extensão cultural (número de sessões) 

 

Hora do conto 39 

Encontros com escritores / apresentação de livros 12 

Exposições sobre livros e autores 2 

Exposições de artes plásticas 3 

 

Ateliers 

 

Ateliers de promoção da leitura 16 

Outras ações de formação 1 

 

Outras atividades 17 

**A funcionária D. Idalina Castro presta serviço na seção de restauro 

e encadernação da biblioteca, dando apoio às receções sempre que 

necessário. O turno de trabalho é variável, uma semana de manhã a 

outra da parte da tarde. -------------------------------------------- 

***A funcionária D. Olinda Paiva serve de apoio à coordenação em tudo 

o necessário além de também prestar apoio às receções sempre que 

solicitada. O horário de trabalho é constante na parte da manhã, 

podendo haver semanas em que ele é executado na parte da tarde, 

dependendo das necessidades do serviço. ----------------------------- 

Os técnicos de BAD (Biblioteconomia, Arquivística e Documentação) 

estão distribuídos em dois turnos, um com cinco elementos e outro com 

quatro elementos. Um dos turnos já se encontra diminuído quando foi 

retirada uma das funcionárias da biblioteca para outra divisão. Além 

desta funcionária também o funcionário Nuno Presa que fazia turno na 

receção do hall foi deslocado da biblioteca para a DAF. ------------- 

O turno da manhã inicia o seu período de trabalho às 08h30 até às 

14h30 e o turno da tarde das 14h00 às 20h00. ------------------------ 

As funções principais destes técnicos de BAD, além do trabalho em 

receções, é todo o trabalho técnico inerente a um serviço deste tipo, 

inventariação, catalogação e tratamento das obras, bem como dar apoio 

às atividades de extensão cultural sempre que requeridos. ----------- 
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No sistema de trabalho da biblioteca é preciso ainda ter em atenção a 

necessária rotatividade interna dos funcionários no tocante a férias 

e faltas do pessoal. A título de exemplo podemos referir o caso de uma 

funcionária que está grávida e que em breve irá estar de licença de 

maternidade. Outro dos funcionários irá sofrer brevemente uma 

intervenção cirúrgica o que acarretará necessariamente um período de 

baixa médica. ------------------------------------------------------- 

2 - DADOS DE USABILIDADE DOS SERVIÇOS DA BIBLIOTECA 

 

UTILIZADORES 

Utilizadores inscritos (até 31.12.2014) 

Utilizadores (total) 9317 

Utilizadores adultos (>14 anos) 6371 

Utilizadores crianças/adolescentes (< ou = 14 anos) 2946 

Utilizadores do serviço de empréstimo ativos em 2014 2352 

Adultos (>14 anos) 1383 

Crianças/adolescentes (< ou = 14 anos) 969 

Novos utilizadores inscritos durante o ano de 2014 171 

VISITAS 

Visitas durante o ano de 2014 86788 

Média diária de visitantes 330 

SERVIÇOS 

Empréstimo domiciliário 

Total de pedidos de empréstimo domiciliário 5436 

Total de empréstimos de volumes/unidades físicas 6246 

 Monografias 6246 

Total de unidades físicas em empréstimo domiciliário - 1º dia 

útil de Dezembro de 2014 
145 

 Monografias 145 

CONSULTA LOCAL 

Taxa de ocupação de lugares 

Taxa de ocupação de lugares sentados para uso público (%) 65% 

Taxa de ocupação dos computadores para uso público (%) 85% 

SERVIÇOS ELETRÓNICOS 

Acesso à Internet 

Número de sessões de acesso à Internet 18496 

Presença na Internet 

Possui sítio Web? Sim 

Participa em redes sociais digitais (ex. Facebook, Twitter)?  Sim 

CATÁLOGO BIBLIOGRÁFICO 

Possui catálogo informatizado (OPAC)?  Não 

SERVIÇO DE REFERÊNCIA 

Total de perguntas de referência formuladas pelos 

utilizadores 

2920 

3 - ABERTURA DA BIBLIOTECA AO SÁBADO DE MANHÃ ----------------------- 

O facto de a biblioteca funcionar ininterruptamente em período de 

abertura ao público de 10 horas diárias, justificadas pelo grande 

afluxo de utentes (330 diários), qualquer alteração de horário deverá 

ser devidamente ponderada, tendo em conta o atual quadro de pessoal 

de forma a não prejudicar os utentes. ------------------------------- 

Assim, o alargamento da abertura da Biblioteca Municipal aos sábados 

de manhã das 9h00 às 13h00 (4 horas) implicaria a necessidade de se 

recorrer ao pagamento de horas extraordinárias a três assistentes 

técnicos (AT) e um assistente operacional (AO). --------------------- 
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Acresce a esta variável (recursos humanos) a questão energética cujos 

custos totais se encontram esquematizados na seguinte tabela: -------  

VARIÁVEIS 
CUSTOS OPERACIONAIS 

SEMANAL MENSAL ANUAL 

Eletricidade 76,00 € 304,00 € 3648,00 € 

Vencimentos* de 3 AT 127,26 € 509,04 € 6108,48 € 

Vencimento* de 1 AO 31,24 € 124,96 € 1499,52 € 

*já incluí subsídio de refeição ------------------------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Chaves 22 de janeiro de 2015 ---------------------------------------- 

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

(Dr. Jorge M P Leite) ----------------------------------------------- 

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

Proposta apresentada pelo Vereador do Partido Socialista, Dr. 

Francisco António Chaves de Melo, na reunião ordinária do executivo 

camarário de 09 de junho de 2014.------------------------------------

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

Abertura da Biblioteca Municipal ao Sábado. ------------------------- 

- Considerando que os trabalhadores durante a semana não dispõem de 

tempo no horário de trabalho para ler no local ou requisitar livros. 

- Considerando que os jubilados e/ou aposentados podem ao sábado ser 

apoiados pelos filhos e netos nas suas deslocações à biblioteca. ---- 

- Considerando que os alunos do ensino superior necessita, no fim de 

semana, de um local para estudo e pesquisa, por não possuir, muitas 

vezes, biblioteca e casa ou não terem local por trabalho em grupo. -- 

- Considerando que os alunos do ensino básico, durante o sábado pela 

manhã, podem encontrar-se para estudos em grupo. -------------------- 

- Considerando que os cidadãos desempregados podem melhor utilizar o 

seu tempo em auto formação e cultura. ------------------------------- 

Proponho: ---------------------------------------------------------- 

Que a biblioteca passe a abrir ao sábado de manhã. ------------------ 

Francisco António Chaves de Melo ------------------------------------ 

João Adérito Moura Moutinho ----------------------------------------- 

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

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

CARLOS FRANÇA DE 2015.01.23.  ---------------------------------------  

Em face do exposto, e tendo em conta o agravamento de custos que a 

abertura da biblioteca ao sábado de manhã acarretará, deverá tal 

decisão ser superiormente ponderada e decidida. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DR 

MARCELO DELGADO DE 2015.01.26. -------------------------------------- 

Ciente. A ponderação sobre o custo/benefício da abertura da biblioteca 

ao sábado, consubstancia uma decisão exclusivamente politica. ------- 

Nesse sentido, dever-se-á encaminhar a presente proposta para o 

Presidente da Câmara, em vista ao seu eventual agendamento para uma 

próxima reunião de Câmara Municipal. -------------------------------- 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQTO. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.01.26 --------------------------------------------------------- 

À Reunião de câmara. ----------------------------------------------- 

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

Dando início à análise, discussão e votação deste assunto, usou da 

palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo, adicionalmente tecido 

os seguintes considerandos: ----------------------------------------- 



                                                                F. 29 

                                                                  _____________________ 
 

1 - Tendo em consideração os custos estimados com a abertura da 

Biblioteca, ao sábado de manhã; ------------------------------------- 

2 - Tendo, ainda, em consideração que o Município de Chaves poderá 

outorgar um protocolo, com a Associação Promotora para o Ensino da 

Enfermagem em Chaves, para a utilização, pelos estudantes que 

frequentem o ensino superior, da biblioteca existente nas instalações 

da referida escola; ------------------------------------------------- 

Assim, com base em tal argumentação, propõe que a proposta, em 

apreciação, seja rejeitada pelo Executivo Municipal. ---------------- 

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

Colocada a votação a proposta consubstanciada na abertura da 

biblioteca Municipal, aos sábados de manhã, a mesma obteve a seguinte 

votação: ----------------------------------------------------------- 

- Votos a favor: (2) – Votos dos Vereadores do Partido Socialista, 

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

Moura Moutinho; ----------------------------------------------------- 

- Votos Contra: (3) – Voto do Vereador do Partido Social Democrata 

Senhor Dr. Paulo Francisco Teixeira Alves, do Vereador do Movimento 

Autárquico Independente, Senhor João Carlos Alves Neves e do 

Presidente da Câmara, Senhor Arq. António Cândido Monteiro Cabeleira. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, rejeitar a 

proposta em apreciação. --------------------------------------------- 

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

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

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

Dr. Francisco Melo, tendo apresentado, verbalmente, a seguinte 

declaração de voto: ------------------------------------------------- 

“O Partido Socialista não se surpreende com o voto contra do PSD e do 

Vereador do Movimento Independente, pois já contava com esta 

retaliação, como consequência do chumbo que o Partido Socialista fez 

relativamente ao alargamento do plano tarifário aos sabado. --------- 

Sendo certo que esta atitude vingativa não é nada adequada em política. 

O Partido Socialista sempre reprovou esta forma de atuar. ----------- 

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

Em resposta à declaração acima exarada, usou da palavra, o Senhor 

Presidente da Câmara, tendo apresentado, verbalmente, os seguintes 

comentários: ------------------------------------------------------- 

- A posição do Presidente da Câmara, na ótica do Senhor Vereador 

declarante, é retaliadora, vingativa e caceteira. ------------------- 

- Tal afirmação, essa sim, é manifestamente anti democrática, ofensiva 

e inaceitável, em vista a um adequado relacionamento politico entre a 

maioria do Executivo e a oposição. ---------------------------------- 

- Nesta justa medida, perante tais declarações, diga-se, gravosas e 

ofensivas, no futuro, perante esta forma de fazer politica, não poderão 

ser valorizadas, por este Executivo, as iniciativas do Partido 

Socialista, e, em particular, as iniciativas do Senhor Vereador 

Declarante. -------------------------------------------------------- 

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

1. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À UDIPSS - UNIÃO DISTRITAL 

DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL. PROPOSTA N.º 

2/GAP/15. ---------------------------------------------------------- 
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Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A UDIPSS- União Distrital das Instituições Particulares de 

Solidariedade Social, NIPC 506239918 e sede no Largo Caetano Ferreira, 

Apartado 70, em Chaves, é uma associação legalmente constituída, 

conforme escritura em anexo, registada a folhas 21 e 22 do livro 470 

C, no dia 31 de julho de 2003, do Cartório Notarial de Chaves, cujo 

objetivo é, entre outros, organizar serviços e ações de apoio às 

associações. ------------------------------------------------------- 

De acordo com o artigo 4º dos Estatutos desta associação, as atividades 

a prosseguir consistem basicamente no seguinte:---------------------- 

 Promover e coordenar ações que visem o reforço da cooperação e do 

intercâmbio interinstitucional, a interajuda e o conhecimento 

reciproco das instituições;----------------------------------------- 

 Organizar serviços e ações de apoio às associadas.-------------- 

Através do documento registado na Secção Administrativa desta Câmara 

Municipal no dia 12 de dezembro de 2014, sob o nº 14956, a UDIPSS – 

União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social, 

veio solicitar apoio financeiro para levar a cabo um projeto social, 

relacionado com o pagamento do aluguer de equipamento (arca 

frigorifica), visando a conservação de fruta para distribuir pelas 

IPSS do distrito independentemente da filiação nesta associação.----- 

Considerando que este projeto consiste na conservação de alimentos 

(maças, peras e cenouras), que foram retirados da produção em setembro, 

e caso não tivesse sido acautelada esta metodologia, os produtos ter-

se-iam rapidamente deteriorado;-------------------------------------- 

Considerando a quantidade de alimentos recolhida, prevê-se que a 

duração do aluguer, seja de 6 meses, a contar de outubro de 2014 e a 

terminar em Março;--------------------------------------------------- 

Considerando o testemunho positivo transmitido pelos beneficiários que 

têm usufruído desta ação, nomeadamente a Misericórdia de Chaves, a 

Chaves Social, o Patronato de S. José, o Lar do Bom Caminho de Calvão 

e a Associação de Solidariedade de Santo António de Monforte;-------- 

Considerando que a ajuda solicitada importa no valor de 110,00 € 

mensais, relativos ao aluguer do equipamento;------------------------ 

Considerando, por último, que no uso das competências determinadas 

pelo disposto na alínea o), do número 1, do artigo 33º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de Setembro, pode, legalmente, o executivo municipal 

deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente 

existentes, nomeadamente no apoio a atividades de interesse municipal, 

de natureza social, cultural, desportiva, recreativa, ou outra.------ 

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

Atendendo às razões expostas, sou de submeter à aprovação do executivo 

camarário a seguinte proposta:--------------------------------------- 

 Apoiar financeiramente a “União Distrital das Instituições 

Particulares de Solidariedade Social”, no montante de 660,00 € 

(Seiscentos e sessenta euros);  ------------------------------------- 

 Dar conhecimento do teor da decisão administrativa tomada à 

entidade peticionária;---------------------------------------------- 

 Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

Executivo Camarário, dever-se-á promover a devida publicitação de tal 

liberalidade e para o fim em vista em Jornal Local e/ou em Boletim 

Municipal;---------------------------------------------------------- 

 Se essa decisão for favorável, remeter a presente proposta ao 

Departamento de Coordenação Geral para ulterior operacionalização; -- 
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 A presente proposta tem cobertura orçamental através da seguinte 

rubrica: 04070199;-------------------------------------------------- 

 Em conformidade com a LCPA - Lei dos Compromissos e Pagamentos 

em Atraso, anexa-se à presente informação documento contabilístico da 

Divisão Financeira. ------------------------------------------------- 

Chaves, 23 de janeiro 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. ------------------------------------------------------ 

 

 

2. COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES DE CARÁTER 

SOCIAL, SEDEADAS NO CONCELHO DE CHAVES PROPOSTA Nº 04/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 ----------------------------------------- 

 A APD - Associação Portuguesa de Deficientes, IPSS – Delegação 

do Alto Tâmega, NIF 501129430, com sede na Urbanização Sá Taqueiro, 

Praceta Bernardim Ribeiro, Lojas 3 e 4, em Chaves, solicitou apoio 

financeiro ao Município para diversas ações que pretende levar a efeito 

em 2015, as quais não poderão ser concretizadas sem tal apoio; ------ 

 A Associação Chaves Social, IPSS, NIF 507691350, sedeada na Rua 

Cândido Sotto Mayor, 47, em Chaves, veio apresentar o Plano de 

Atividades para 2015 e, simultaneamente, solicitar apoio ao município, 

para a concretização das ações calendarizadas no referido documento, 

que sem tal apoio não poderão ser concretizadas; -------------------- 

 A Fundação Abrigo Berta Montalvão, IPSS, NIF 500852421, sedeada 

em Loivos, freguesia de Loivos e Póvoa de Agrações, solicitou, apoio 

financeiro ao município, visando desenvolver atividades sociais, 

desportivas, recreativas e culturais, que sem tal colaboração não 

poderão ser levadas a efeito; --------------------------------------- 

 A AMA - Associação Mãos Amigas, IPSS, de Outeiro Seco, NIF 

507669304 sedeada em Chaves, freguesia de Oueiro Seco, solicitou, 

apoio financeiro ao município, visando desenvolver atividades sociais, 

as quais, sem tal apoio, não poderão ser concretizadas; ------------- 

 O Centro Social e Paroquial Sr. dos Aflitos, IPSS, de Travancas, 

NIF 506660443 sedeado em Travancas, freguesia de Travancas/Roriz, 

solicitou, apoio financeiro ao município, visando promover ações 

sociais, que sem esta ajuda não poderia levar a efeito; ------------- 

 A Liga dos Amigos do Hospital de Chaves, IPSS, NIF 503178390, 

sedeada na Av. Dr Francisco Sá Carneiro, em Chaves, solicitou apoio 

financeiro, visando promover ações sociais e recreativas, que sem tal 

apoio não poderão ser levadas a efeito; ----------------------------- 

 A Liga dos Combatentes de Chaves, IPSS, NIF 500 816 905, sedeada 

no Terreiro de Cavalaria, 2, em Chaves, freguesia de Santa Maria Maior, 

solicitou apoio financeiro, visando promover ações sociais e 

culturais, as quais não poderão ser concretizadas sem tal apoio; ---- 

 O Patronato São José, IPSS, NIF 501567615, sedeado em Chaves, na 

freguesia de Vilar de Nantes, Largo do Eiró, instituição de apoio a 

crianças e jovens do sexo feminino, solicitou ajuda financeira, 

visando promoção de diversas atividades integradas no seu fim 

estatutário, as quais não poderão ser levadas a efeito sem tal apoio 

financeiro; -------------------------------------------------------- 
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 A AFTAD - Associação Flor do Tâmega para Apoio a Deficientes, 

IPSS, NIF 504229265, sedeada Quinta da Trindade, Lote 58, loja 1 e 2, 

em Chaves, freguesia de Santa Maria Maior, solicitou apoio financeiro, 

visando promover ações sociais, educativas e recreativas de apoio a 

pessoas portadoras de deficiência, as quais não poderão ser 

concretizadas sem tal apoio; ---------------------------------------- 

 Considerando que as entidades anteriormente identificadas, 

promovem atividades de natureza social, cultural, recreativa e juvenil 

no Concelho de Chaves e são, inequivocamente, geradoras de dinâmicas 

de solidariedade e de convívio dentro das comunidades em que se 

inserem, apoiando diversas franjas da população local; -------------- 

 Considerando que tais instituições zelam pela defesa dos direitos 

dos cidadãos, pela sua inserção social e pelo seu desenvolvimento 

intelectual; ------------------------------------------------------- 

 Considerando que, pelo carácter filantrópico de que se revestem 

as entidades em causa, não têm, por si só, capacidade de concretizar 

as atividades que se propõem desenvolver de forma eficaz e 

imediatamente atuante; ---------------------------------------------- 

 Considerando que os apoios a conceder às entidades inseridas no 

quadro sinótico em anexo à presente proposta, permitirão atingir os 

seguintes objetivos, a saber:---------------------------------------- 

a) Desenvolver projetos de entreajuda, com vista a solucionar 

carências reais da população; --------------------------------------- 

b) Apoiar estratos sociais desfavorecidos; ----------------------- 

c) Desenvolver atividades de natureza social, recreativa, educativa 

e cultural;--------------------------------------------------------- 

 Considerando que as despesas associadas à proposta se encontram 

sedeadas nas rubricas orçamentais devidamente identificadas em anexo 

- compromissos nº 2015/268, 2015/269, 2015/270, 2015/271, 2015/272, 

2015/273, 2015/274, 2015/275 e 2015/289, respetivamente; ------------ 

 Considerando, por último, que nos termos do disposto na alínea 

u), do nº 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

Setembro, compete à Câmara Municipal deliberar apoiar atividades de 

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

de interesse para o município. -------------------------------------- 

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

Atendendo às razões de facto e de direito acima expostas, submeto à 

aprovação do executivo camarário a seguinte proposta e respetivos 

procedimentos: ----------------------------------------------------- 

a) Apoiar financeiramente as entidades identificadas no quadro 

sinótico em anexo à presente Proposta, nos montantes aí consignados, 

em vista a permitir que as mesmas possam desenvolver, em prol da 

comunidade, as ações e iniciativas constantes do seu plano de 

atividades; -------------------------------------------------------- 

b) Caso a presente Proposta seja aprovada nos termos acima 

enunciados, dever-se-á: ---------------------------------------------  

a. Promover a publicação em boletim municipal e/ou jornal local, 

bem como promover a sua publicitação nos termos e para os efeitos 

previstos na Lei nº 64/2013, de 27 de agosto, a qual regula a 

obrigatoriedade de publicitação dos benefícios concedidos pela 

Administração Pública a particulares, procedendo à primeira alteração 

ao DL n.º 167/2008, de 26 de agosto, e revoga a Lei n.º 26/94, de 19 

de agosto, e a Lei n.º 104/97, de 13 de setembro; ------------------- 

b. Dar conhecimento do teor da decisão tomada às referidas 

entidades; ---------------------------------------------------------
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-Remetê-la ao Departamento de Coordenação Geral para ulterior 

operacionalização. ------------------------------------------------- 

Chaves, 26 de Janeiro de 2015 --------------------------------------- 

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

(Arq. António Cândido Monteiro Cabeleira) --------------------------- 

Em Anexo: O referido quadro sinótico. ------------------------------- 

Nota: Caso a presente proposta venha a ser aprovada nos termos 

anteriormente enunciados, o apoio financeiro a conceder a qualquer uma 

das entidades identificadas no quadro sinótico em anexo à presente 

Proposta, ficará condicionado à apresentação prévia da Certidão 

comprovativa da situação regularizada perante a Segurança Social e 

Certidão comprovativa da situação tributária regularizada. ---------- 

Quadro Sinótico ----------------------------------------------------- 

Anexo à Proposta nº 04/GAP/2015 ------------------------------------- 

Associações de Interesse Social, Cultural, Recreativo e outros ------ 

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

Entidade Objectivo(s) a apoiar 

 

Classificação 

Económica 

 

Apoio 

financeiro 

APD - Associação 

Portuguesa Deficientes 

Desenvolver projetos e 

atividades de caráter 

social;  

 2.500,00 € 

Associação Chaves Social 

Desenvolver e apoiar 

projetos e atividades 

de caráter social;  

Promover atividades 

sociais recreativas e 

culturais; 

 25.000,00 € 

Fundação Abrigo Berta 

Montalvão 

Desenvolver projetos e 

atividades de caráter 

social, desportivo, 

recreativo e cultural;  

 10.000,00 € 

Ipss Mãos Amigas - 

Outeiro Seco 

Desenvolver projetos e 

atividades de caráter 

social;  

 25.000,00 € 

Ipss Lar Sr dos Aflitos - 

Travancas  

Desenvolver projetos e 

atividades de caráter 

social;  

 10.000,00 € 

Liga dos Amigos - 

Hospital de Chaves 

Desenvolver projetos e 

atividades de caráter 

social e recreativo;  

 1.500,00 € 

Liga dos Combatentes 

Desenvolver projetos e 

atividades de caráter 

social e cultural;  

 1.000,00 € 

Patronato São José - 

Nantes 

Desenvolver projetos e 

atividades de caráter 

social;  

 2.000,00 € 

AFTAD - Associação Flor 

do Tâmega para Apoio a 

Deficientes, 

Desenvolver projetos e 

atividades de caráter 

social;  

 10.000,00 € 

  Total 87.000,00€ 

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

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

Dando início à análise, discussão e votação deste assunto, usou da 

palavra, o Senhor Presidente da Câmara, para, adicionalmente, de forma 

sucinta, prestar uma breve explicitação dos motivos justificadores da 

concessão dos subsídios, ora, propostos às instituições beneficiárias 

de tal apoio. ------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------- 

De seguida, sobre a matéria em apreciação, usou da palavra, o Vereador 

do Partido Socialista, Senhor Eng. João Adérito Moura Moutinho, tendo, 

verbalmente, referido que, embora seja favorável à atribuição dos 

subsídios em causa, é defensor que tais apoios sejam concedidos de 

acordo com critérios pré estabelecidos, à luz de regulamento 

municipal, legalmente, aprovado pelos órgãos da autarquia. ---------- 

Sendo certo que, em tempo oportuno já foi, por si, proposta a 

elaboração do referido regulamento municipal e para o fim em vista. – 

Registou ainda o facto da proposta de subsídios, em apreciação, 

apresentar valores muito díspares, sem justificação plausível, 

considerando os montantes concedidos às respetivas entidades. ------- 

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

De seguida sobre a matéria em apreciação, usou da palavra o Vereador 

do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo, 

tendo, verbalmente, tecidos os seguintes comentários: --------------- 

- A Associação Chaves social, esta instalada em edifício propriedade 

do Município. ------------------------------------------------------- 

- Assim, na concessão do apoio, a tal instituição, deverá ser incluído 

o valor relativo à cedência gratuita das referidas instalações; ----- 

- O mesmo se diga, relativamente ao fornecimento de água, luz, e 

tarifas de lixo. ---------------------------------------------------- 

- Neste contexto, deverão ser calculados tais apoio, anteriormente 

identificados, e devidamente contabilizados no valor global do 

subsídio concedido. ------------------------------------------------- 

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

Relativamente à questão suscitada, na intervenção que antecede, do 

Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco Melo, o Senhor 

Presidente da Câmara deu nota no sentido de que todos os 

esclarecimentos devidos, sobre a determinação do valor do subsídio a 

conceder à referida associação, serão prestados, em próxima reunião 

de Câmara Municipal. ------------------------------------------------ 

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

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

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

 

 

3. COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO CHAVES VIVA, SEDEADA NO 

CONCELHO DE CHAVES PROPOSTA Nº 05/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 ----------------------------------------- 

 Considerando que a Associação Chaves Viva, NIF 509013740, sedeada 

no Centro Cultural de Chaves, freguesia de Santa Maria Maior, veio 

apresentar o Plano de Atividades para 2015 e solicitar apoio financeiro 

ao Município, em vista ao desenvolvimento de atividades recreativas, 

culturais e de convívio social, as quais sem tal apoio não poderão ser 

levadas a efeito; -------------------------------------------------- 

 Considerando que a Associação acima identificada, promove 

atividades de natureza social, cultural, recreativa e juvenil no 

Concelho de Chaves e é, inequivocamente, geradora de dinâmicas de 

solidariedade e de convívio dentro das comunidades em que se insere, 

promovendo o apoio a diversas entidades; --------------------------- 

 Considerando a referida Associação tem, entre outros objetivos, 

zelar pelo  desenvolvimento intelectual dos cidadãos; -------------- 
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 Considerando que a Associação denominada “Chaves Viva” não tem, 

por si só, capacidade de concretizar as atividades que se propõem 

desenvolver de forma eficaz e imediatamente atuante; ---------------- 

 Considerando que o apoio a conceder à Associação “Chaves Viva”, 

tem em vista a concretização dos seguintes objetivos, a saber: ----- 

d) Desenvolver projetos de entreajuda para benefício da população;  

e) Desenvolver atividades de natureza social, recreativa, educativa 

e cultural; -------------------------------------------------------- 

 Considerando que, a despesa associada à proposta se encontra 

sedeada na rubrica orçamental devidamente identificada em anexo - 

compromissos nº 2015/277. ------------------------------------------- 

 Considerando, por último, que, nos termos do disposto na alínea 

u) do número 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013 de 12 

de Setembro, compete à Câmara Municipal deliberar apoiar atividades 

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

outra de interesse para o Município.--------------------------------- 

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

Atendendo às razões de facto e de direito acima expostas, submeto à 

aprovação do executivo camarário a seguinte proposta e respetivos 

procedimentos: ----------------------------------------------------- 

c) Apoiar financeiramente a Associação Chaves Viva, no valor de 

25.000,00€ (vinte e cinco mil euros), em vista a permitir que a mesma 

possa desenvolver, em prol da comunidade, as ações e iniciativas 

constantes do seu plano de atividades, documento cujo teor se anexa à 

presente Proposta para todos os efeitos legais; --------------------- 

d) Caso a presente proposta seja aprovada nos termos anteriormente 

enunciados, dever-se-á: -------------------------------------------- 

a. Promover a publicação em boletim municipal e/ou jornal local, 

bem como promover a sua publicitação nos termos e para os efeitos 

previstos na Lei nº 64/2013, de 27 de agosto, a qual regula a 

obrigatoriedade de publicitação dos benefícios concedidos pela 

Administração Pública a particulares, procedendo à primeira alteração 

ao DL n.º 167/2008, de 26 de agosto, e revoga a Lei n.º 26/94, de 19 

de agosto, e a Lei n.º 104/97, de 13 de setembro; ------------------- 

b. Dar conhecimento do teor da decisão tomada à referida Associação; 

c. Remetê-la ao Departamento de Coordenação Geral para ulterior 

operacionalização; ------------------------------------------------- 

Chaves, 26 de Janeiro de 2015 --------------------------------------- 

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

(Arq. António Cândido Monteiro Cabeleira) --------------------------- 

Em Anexo: ----------------------------------------------------------- 

- Documento com a descrição das atividades a desenvolver; ----------- 

- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança 

Social; ------------------------------------------------------------ 

- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada.--------- 

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

Dando início à análise, discussão e votação deste assunto, usou da 

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

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

comentários: ------------------------------------------------------- 

- A Associação, está instalada em edifício propriedade do Município. 

- Assim, na concessão do apoio, a tal instituição, deverá ser incluído 

o valor relativo à cedência gratuita das referidas instalações – Preço 

médio de arrendamento, em função da área do edifício e sua localização 

-; ----------------------------------------------------------------- 
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- O mesmo se diga, relativamente ao fornecimento de água, luz, 

saneamento e tarifas de lixo. --------------------------------------- 

- Neste contexto, deverão ser calculados tais apoio, anteriormente 

identificados, e devidamente contabilizados no valor global do 

subsídio concedido. ------------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

4. COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO “A VOZ DA JUVENTUDE - 

ASSOCIAÇÃO JUVENIL E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, IPSS”, COM SEDE NO 

CONCELHO DE CHAVES. PROPOSTA Nº. 6/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 ---------------------------------------- 

 Considerando que a Associação denominada “A Voz da Juventude - 

Associação Juvenil e de Desenvolvimento Social, IPSS”, NIF 509220304, 

sedeada em Chaves, freguesia de Santa Maria Maior, veio apresentar o 

respetivo Plano de Atividades para 2015, solicitando apoio financeiro 

do Município, em vista à concretização das ações sociais, recreativas 

e culturais, calendarizadas em três documentos apresentados, as quais 

sem tal apoio não poderão ser levadas a efeito; --------------------- 

 Considerando que a instituição acima referida promove atividades 

de natureza social, cultural, desportiva, recreativa e juvenil no 

Concelho, as quais são, inequivocamente, geradoras de dinâmicas de 

solidariedade e de convívio dentro das comunidades em que se inserem, 

promovendo o apoio a diversas franjas da população local; ----------- 

 Considerando que a referida Associação tem como objetivo zelar 

pela defesa dos direitos dos cidadãos, pela sua inserção social e pelo 

seu desenvolvimento intelectual;------------------------------------ 

 Considerando que, pelo carácter filantrópico de que se reveste a 

entidade em causa, a mesma não tem, por si só, capacidade de 

concretizar as atividades que se propõe desenvolver de forma eficaz e 

imediatamente atuante; --------------------------------------------- 

 Considerando que o apoio a conceder à referida Associação, irá 

permitir concretizar os seguintes objetivos, a saber: -------------- 

- Desenvolver projetos de entreajuda com vista a solucionar carências 

reais da população; ------------------------------------------------ 

- Apoiar estratos sociais desfavorecidos; -------------------------- 

- Desenvolver atividades de natureza social, recreativa, educativa e 

cultural; ---------------------------------------------------------- 

 Considerando que a Associação “ A Voz da Juventude” em parceria 

com o Município de Chaves vem desenvolvendo projetos de manifesto 

interesse público; ------------------------------------------------- 

 Considerando que, nessa justa medida, a Associação em causa 

pretende levar a efeito, no ano de 2015, eventos enquadrados no âmbito 

do plano estratégico de desenvolvimento social e cultural da cidade 

de Chaves, desenvolver atividades de apoio à comunidade mais 

desfavorecida, bem como promover o desenvolvimento do projeto da “Loja 

Ponto Já”, tudo conforme documentos que se anexam, carecendo, nessa 

sede, do apoio financeiro da Autarquia; ---------------------------- 

 Considerando que a despesa associada à presente proposta se 

encontra sedeada na rubrica orçamental devidamente identificada - 

compromissos nº. 2015/276. ----------------------------------------- 
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 Considerando, por último, que, nos termos do disposto na alínea 

u), do nº 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro, compete à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza 

social, cultural, educativa, recreativa ou outra de interesse para o 

município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde 

e prevenção das doenças; ------------------------------------------- 

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

Atendendo às razões de facto e de direito acima expostas, submeto à 

aprovação do executivo camarário a seguinte proposta e respetivos 

procedimentos: ----------------------------------------------------- 

a) Apoiar financeiramente a Voz da Juventude - Associação Juvenil e 

de Desenvolvimento Social, IPSS, no valor de 16.000,00€ (dezasseis mil 

euros), em vista a permitir que a mesma possa desenvolver, em prol da 

comunidade, as ações e iniciativas constantes do seu plano de 

atividades, conforme documentos que se anexam à presente Proposta; -- 

b) Caso a proposta seja aprovada nos termos anteriormente referidos, 

dever-se-á: -------------------------------------------------------- 

a. Promover a sua publicação em boletim municipal e/ou jornal local, 

bem como promover a sua publicitação nos termos do disposto na Lei nº 

64/2013, de 7 de agosto, a qual regula a obrigatoriedade de 

publicitação dos benefícios concedidos pela Administração Pública a 

particulares, procedendo à primeira alteração ao DL n.º 167/2008, de 

26 de agosto, e revoga a Lei n.º 26/94, de 19 de agosto, e a Lei n.º 

104/97, de 13 de setembro; ------------------------------------------ 

b. Dar conhecimento do teor da decisão tomada à referida Associação;  

c. Remetê-la ao Departamento de Coordenação Geral para ulterior 

operacionalização; ------------------------------------------------- 

Chaves, 26 de Janeiro de 2015 -------------------------------------- 

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

Arq. António Cândido Monteiro Cabeleira) --------------------------- 

Em Anexo: ---------------------------------------------------------- 

- 3 Documentos com a descrição das atividades a desenvolver; ------- 

- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança 

Social; ------------------------------------------------------------ 

- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada. ------- 

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

Dando início à análise, discussão e votação deste assunto, usou da 

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

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

comentários: ------------------------------------------------------- 

- A Associação, está instalada em edifício propriedade do Município. 

- Assim, na concessão do apoio, a tal instituição, deverá ser incluído 

o valor relativo à cedência gratuita das referidas instalações – Preço 

médio de arrendamento, em função da área do edifício e sua localização 

-; ----------------------------------------------------------------- 

- O mesmo se diga, relativamente ao fornecimento de água, luz, 

saneamento e tarifas de lixo. --------------------------------------- 

- Neste contexto, deverão ser calculados tais apoio, anteriormente 

identificados, e devidamente contabilizados no valor global do 

subsídio concedido. ------------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 
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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 3. -- 

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

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 4. -- 

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

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

 

 

3.3. APLICAÇÃO DA TAXA REDUZIDA DE IVA, PEDIDO DE CERTIDÃO – JOSÉ 

MIGUEL SILVA COSTA – RUA DOS DRAGÕES/LARGO TERREIRO DA CAVALARIA, 

FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO 

URBANÍSTICA E TERRITORIAL DO SR. ENG.º PAULO BRANCO DE 15.01.2015.--- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO----------------------------------------------------- 

O requerente, na qualidade de proprietário, solicita sob requerimento 

n.º 2144/14, referente ao processo n.º 421/14, emissão de certidão 

para efeitos de aplicação da taxa reduzida de IVA.------------------- 

1.1. LOCALIZAÇÃO---------------------------------------------------- 

De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial de Chaves 

nº3049/20091130, o prédio está inscrito na matriz com o artigo urbano 

n.º 6764 e situa-se na Rua dos Dragões/ Largo Terreiro da Cavalaria, 

Santa Maria Maior, concelho de Chaves-------------------------------- 

1.2. ANTECEDENTES--------------------------------------------------- 

1.2.1. A obra iniciou em 9 de Setembro com a emissão do alvará de 

ocupação de via publica nº174/14.------------------------------------ 

2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO --------------------------------------- 

2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------- 

O município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o 

centro histórico de Chaves, aprovou a Delimitação da Área de 

Reabilitação Urbana (ARU), por deliberação do órgão executivo 

camarário tomada em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro 

de 2013, devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em 

sua sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, na qual 

foi aprovada por unanimidade, e posteriormente publicada em Diário da 

República, 2.ª série, n.º 67, de 5 de Abril de 2013. ---------------- 
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2.1.1. ENQUADRAMENTO FACE AO IVA ------------------------------------ 

A verba 2.23 da Lista I anexa ao Código do IVA (CIVA) contempla as 

“empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida em diploma 

específico, realizadas em imóveis ou em espaços públicos localizados 

em áreas de reabilitação urbana (áreas criticas de recuperação e 

reconversão urbanística, zonas de intervenção das sociedades de 

reabilitação urbana e outras) delimitadas nos termos legais, ou no 

âmbito de operações de requalificação e reabilitação de reconhecido 

interesse público nacional.” ---------------------------------------- 

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º do CIVA, aplica-se a 

taxa reduzida de 6% às prestações de serviços e materiais, constantes 

da Lista I anexa ao CIVA. ------------------------------------------- 

3. CONSIDERAÇÕES DO PARECER -------------------------------------- 

3.1. A verba 2.23 da Lista I, anexa ao Código do IVA (CIVA) permite 

aplicação da taxa reduzida de IVA às empreitadas de reabilitação 

urbana, desde que o imóvel objeto de reabilitação se situe em área de 

reabilitação urbana, delimitadas nos termos legais. -----------------    

3.2. O prédio urbano está dentro da delimitação da área de 

reabilitação, estando por isso enquadrado no regime específico que 

permite a aplicação da taxa reduzida de IVA. ------------------------ 

3.3. As obras em causa são apenas ao nível da cobertura, com a 

substituição de telhas, caleiras e tubos de queda e aplicação de chapas 

metálicas na fachada norte para evitar infiltrações. ---------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

4.1. Face ao exposto proponho a emissão da certidão de localização do 

imóvel em Área de Reabilitação Urbana, para efeitos da aplicação dos 

benefícios fiscais associados ao IVA, nos termos da alínea a) do n.º 

1 do artigo 18.º do CIVA, para aplicação da taxa reduzida de 6% 

constante na Lista I anexa ao CIVA. --------------------------------- 

4.2. A presente informação deverá estar presente em reunião da câmara, 

no sentido do órgão executivo municipal deliberar sobre a proposta de 

decisão. ----------------------------------------------------------- 

À Consideração Superior. -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, SR. 

ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 21.01.2015:-------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria.------------------------

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 26.01.2015.------------------------------- 

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, DATADO DE 26.01.2015.----------------------------------------- 

A Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.4. APLICAÇÃO DA TAXA REDUZIDA DE IVA E DEDUÇÃO DE IRS, PEDIDO DE 

CERTIDÃO – VIRGINIA JESUS CARVALHO FERREIRA – RUA DIREITA, FREGUESIA 

DE SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E 

TERRITORIAL DO SR. ENG.º PAULO BRANCO DE 23.01.2015.----------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------- 
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1 – INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 

A requerente, na qualidade de proprietária, solicita sob requerimento 

n.º 1505/14, referente ao processo n.º 511/14, emissão de certidão 

para efeitos de aplicação da taxa reduzida de IVA e certidão para 

dedução à coleta em sede de IRS de 30% dos encargos suportados na 

reabilitação, com limite de 500€.------------------------------------ 

1.2. LOCALIZAÇÃO---------------------------------------------------- 
De acordo com Certidão da Conservatória do Registo Predial de Chaves, 

n.º 172/20060222, inscrito na matriz com o artigo n.º 28, o prédio 

urbano situa-se na Rua Direita nº 191 e 193, freguesia de Santa Maria 

Maior, concelho de Chaves-------------------------------------------- 

1.2. ANTECEDENTES--------------------------------------------------- 

1.2.1. Não existem antecedentes processuais sobre o prédio em questão. 

2 – ENQUADRAMENTO DO PEDIDO------------------------------------------ 

2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO-------------------------------- 

O município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o 

centro histórico de Chaves, aprovou a Delimitação da Área de 

Reabilitação Urbana (ARU), por deliberação do órgão executivo 

camarário tomada em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro 

de 2013, devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em 

sua sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, na qual 

foi aprovada por unanimidade, e posteriormente publicada em Diário da 

República, 2.ª série, n.º 67, de 5 de Abril de 2013.----------------- 

2.1.1. ENQUADRAMENTO FACE AO IVA------------------------------------- 

A verba 2.23 da Lista I anexa ao Código do IVA (CIVA) contempla as 

“empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida em diploma 

específico, realizadas em imóveis ou em espaços públicos localizados 

em áreas de reabilitação urbana (áreas criticas de recuperação e 

reconversão urbanística, zonas de intervenção das sociedades de 

reabilitação urbana e outras) delimitadas nos termos legais, ou no 

âmbito de operações de requalificação e reabilitação de reconhecido 

interesse público nacional.”----------------------------------------- 

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º do CIVA, aplica-se a 

taxa reduzida de 6% às prestações de serviços e materiais, constantes 

da Lista I anexa ao CIVA.-------------------------------------------- 

2.1.2. ENQUADRAMENTO FACE À COLECTA EM SEDE DE IRS------------------- 

De acordo com o nº 4 do artigo 71º do EBF, são dedutíveis à coleta, 

em sede de IRS, até ao limite de 500€, 30% dos encargos suportados 

pelo proprietário relacionados com a reabilitação de imóveis, 

localizados em ARU e recuperados nos termos das respetivas estratégias 

de reabilitação. ---------------------------------------------------- 

Os encargos previstos com a reabilitação de imóveis localizados em ARU 

devem ser devidamente comprovados e dependem de certificação prévia 

por parte do órgão de gestão da área de reabilitação ou da comissão 

arbitral municipal, de acordo com os nº17 e 23 do artigo 71.º do EBF. 

3 – CONSIDERAÇÕES DO PARECER----------------------------------------- 

3.1. A verba 2.23 da Lista I, anexa ao Código do IVA (CIVA) permite 

aplicação da taxa reduzida de IVA às empreitadas de reabilitação 

urbana, desde que o imóvel objeto de reabilitação se situe em área de 

reabilitação urbana (áreas críticas de recuperação e reconversão 

urbanística, zonas de intervenção das sociedades de reabilitação 

urbana e outras) delimitadas nos termos legais.---------------------- 

3.2. O prédio urbano está dentro da delimitação da área de 

reabilitação, devidamente definida para o centro histórico de Chaves, 

estando por isso enquadrado no regime específico que permite a 

aplicação da taxa reduzida de 6% de IVA.----------------------------- 
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3.3. No âmbito do nº 23 do artigo 71º do EBF, que obriga o município 

a certificar o estado de conservação do imóvel antes e após as obras 

no compreendidas na ação de reabilitação, no passado dia 25/09/14 foi 

feita a vistoria inicial a certificar o estado de conservação do 

imóvel, tendo sido considerado péssimo, de acordo com a escala 

constante no nº 3 do artigo 6º da Portaria nº1192-B/2006 de 3 de 

Novembro, que define a ficha de avaliação na qual constam os elementos 

relevantes do locado para a determinação do estado de conservação.--- 

3.4. Relativamente às obras de reabilitação, as mesmas incidiram ao 

nível da cobertura, que apresentava um elevado grau de degradação, na 

fachada principal que apresentava desprendimento do reboco e nas 

paredes interiores que apresentavam zonas de muito graves fendilhações 

e desprendimento de partes do revestimento das paredes interiores.--- 

3.5. Após a substituição da cobertura, reparação de toda a fachada 

principal e das zonas pontuais ao nível das paredes interiores, foi 

feita no dia 20/01/2015 a respetiva vistoria final para certificar o 

estado de conservação, o qual subiu para mau, sempre de acordo com os 

critérios constantes da Portaria atrás referida.--------------------- 

3.6. Apesar de terem sido corrigidas algumas anomalias inicias, 

principalmente infiltrações, derivadas do deficiente estado da 

cobertura, o imóvel continua a apresentar inúmeras deficiências, 

conforme se pode atestar pela ficha de avaliação e do levantamento 

fotográfico realizado aquando da vistoria.--------------------------- 

3.7. Tendo em consideração o descrito nos pontos 3.3 e 3.5, o estado 

de conservação apenas subiu um nível pós a reabilitação, não cumprindo 

deste modo o disposto na alínea a) do nº22 do artigo 71º do EBF – 

“Acções de reabilitação’ as intervenções destinadas a conferir 

adequadas características de desempenho e de segurança funcional, 

estrutural e construtiva a um ou vários edifícios, ou às construções 

funcionalmente adjacentes incorporadas no seu logradouro, bem como às 

suas fracções, ou a conceder-lhe novas aptidões funcionais, com vista 

a permitir novos usos ou o mesmo uso com padrões de desempenho mais 

elevados, das quais resulte um estado de conservação do imóvel, pelo 

menos, dois níveis acima do atribuído antes da intervenção”.--------- 

4 - PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------- 

4.1. Face ao exposto, relativamente ao IVA, proponho a emissão da 

certidão de localização do imóvel em Área de Reabilitação Urbana, para 

efeitos da aplicação dos benefícios fiscais associados ao IVA, nos 

termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º do CIVA e aplicação da 

taxa reduzida de 6% constante na Lista I anexa ao CIVA.-------------- 

4.2. No que diz respeito à certidão para efeitos de dedução de IRS, 

proponho o indeferimento, dado que não cumpre o critério de subida de 

dois níveis do estado de conservação do imóvel, sendo neste caso apenas 

de um nível, tendo em conta a escala da referida Portaria.-----------  

4.3. Assim deverá a informação estar presente em reunião da câmara, 

no sentido do órgão executivo municipal deliberar sobre a proposta de 

decisão e conceder a audiência de interessados nos termos do artigo 

100.º combinado com o artigo 101.º do Código do Procedimento 

Administrativo, um prazo de 10 (dez) dias ao requerente para, querendo 

vir a processo dizer o que se lhe oferecer quanto à presente proposta 

de decisão, relativamente ao indeferimento relativo à emissão da 

certidão de IRS. ---------------------------------------------------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, SR. 

ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 23.01.2015:-------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
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regulamentares estabelecidos sobre a matéria.------------------------

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 26.01.2015.------------------------------- 

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, DATADO DE 26.01.2015.----------------------------------------- 

A Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.5. ATUALIZAÇÃO DAS TAXAS URBANÍSTICAS CONSTANTES DO REGULAMENTO 

MUNICIPAL DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS DEVIDAS PELA REALIZAÇÃO 

DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS – PARA CONHECIMENTO – INFORMAÇÃO DO CHEFE 

DE DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL DO SR. ARQ.º ANTÓNIO 

MALHEIRO DE 19.01.2015. --------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

O Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela Realização 

de Operações Urbanísticas encontra-se em vigor desde o ano de 2011, 

ficando as referidas taxas a constar de uma tabela anexa ao citado 

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

Estes valores serão atualizados anualmente, de acordo com o expresso 

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

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

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

anualmente, em função da taxa de inflação publicada pelo Instituto 

Nacional de Estatística (por aplicação do Índice de Preços ao 

Consumidor, sem habitação) relativa ao período de Novembro a Outubro, 

inclusive, dos exercícios anteriores àquele em que a atualização 

produzirá efeitos.-------------------------------------------------- 

2. A actualização a que alude o n.º anterior deverá ser feita nos 

documentos previsionais.-------------------------------------------- 

3. Os valores resultantes da actualização efetuada nos termos do 

número 1 serão arredondados para a segunda casa decimal para o múltiplo 

de 0,05 € mais próximo----------------------------------------------- 

4. Sem prejuízo das actualizações anuais previstas no número 1, o 

Município pode proceder à actualização dos valores das Taxas 

Municipais sempre que o considere justificado, mediante a 

fundamentação económico-financeira subjacente, nos termos previstos 

na Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro.----------------------------- 

5. As taxas que resultem de quantitativos fixados por disposição legal 

especial serão actualizadas de acordo com os coeficientes legalmente 

estabelecidos.”----------------------------------------------------- 

Verificou-se que, por lapso dos serviços, não foi formalizada a 

atualização das taxas em 2014. Com vista a corrigir esse lapso, são 

expressas na presente informação as atualizações previstas para os 

anos de 2014 e 2015, aplicando-se sucessivamente as taxas referidas 

no n.º 1 do artigo 5.º do supracitado Regulamento.------------------- 

Assim, em vista a dar inteiro cumprimento ao estatuído no artigo 5.º 

do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais em vigor 

neste Concelho, a unidade orgânica responsável – Divisão de Gestão 

Urbanística e Territorial – procedeu à atualização das taxas 
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administrativas constantes da respetiva Tabela Anexa ao referido 

Regulamento, em função da taxa de inflação publicada pelo INE, por 

aplicação do índice de preços ao consumidor sem habitação, relativa 

ao período de Novembro e Outubro dos exercícios anteriores àqueles em 

que a atualização produzirá efeitos, tudo isto, conforme documento 

cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os 

efeitos legais e que se anexa à presente informação.----------------- 

Neste contexto, e no sentido dos serviços municipais competentes 

poderem passar a aplicar as respetivas taxas para o ano económico em 

curso, e previstas em tal Regulamento Municipal, deverá o presente 

assunto ser levado ao conhecimento do Presidente da Câmara, Arq.º 

António Cabeleira, bem como ao conhecimento do órgão executivo 

camarário.---------------------------------------------------------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 20.01.2015.------------------------------- 

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, DATADO DE 22.01.2015.----------------------------------------- 

A Reunião de Câmara para conhecimento. ------------------------------ 

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

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

 

 

3.6. CADUCIDADE DE LICENÇAS, ADMISSÃO DA COMUNICAÇÕES PRÉVIAS E 

AUTORIZAÇÕES DE UTILIZAÇÃO, NOS PRECISOS TERMOS DO ARTIGO 71.º, DO 

D.L. N.º 555/99, 16 DE DEZEMBRO E DEMAIS ALTERAÇÕES – INFORMAÇÃO DA 

COORDENADORA TÉCNICA DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, 

ISABEL PRESA DE 22.01.2015.------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 

Existem diversos processos que deram entrada nestes serviços, e que 

foram analisados tecnicamente, em tempo oportuno e caso a caso, tendo 

sempre em conta o enquadramento legal para cada um deles, mas que não 

tiveram a sequência normal.------------------------------------------ 

2 – ENQUADRAMENTO---------------------------------------------------- 

Considerando que a licença ou admissão de comunicação prévia para a 

realização das operações urbanísticas previstas nas alíneas b) a e) 

do n.º 2 e n.º 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro e demais alterações (RJUE), caducam, no caso da licença, se 

no prazo de um a contar da notificação do ato de licenciamento, não 

for requerida a emissão do respetivo alvará ou, no caso da comunicação 

prévia, e sendo devida, não ocorra o pagamento das respetivas taxas 

dentro do prazo previsto, conforme o previsto no n.º 2, do artigo 

71.º, do RJUE.------------------------------------------------------- 

Para além da situação prevista no parágrafo anterior, a licença 

emitida, ou a comunicação prévia para a realização de operações 

urbanísticas caducam, igualmente, se não forem iniciadas, acabadas ou 

ainda se estiverem suspensas as obras, nos prazos fixados, nos termos 

do n.º 3, do artigo 71º do mesmo diploma.---------------------------- 

3 – ANÁLISE---------------------------------------------------------- 

Considerando que, até à presente data, e dentro do prazo que a lei 

determina para apresentarem os elementos essenciais à emissão de 

competente alvará ou, no caso da comunicação prévia, do pagamento das 



                                                                F. 44 

                                                                  _____________________ 
 

taxas, não foi dado cumprimento ao despacho superior que aprovou os 

atos de licenciamento ou a aceitação da comunicação prévia, em diversos 

processos;---------------------------------------------------------- 

Considerando igualmente que existem outros processos cuja licença ou 

comunicação prévia foi emitida mas não foram cumpridos os prazos para 

o início dos trabalhos, dentro do prazo fixado por lei.-------------- 

4 – PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------- 

Assim, propõe-se que sejam submetidos a deliberação de Câmara 

Municipal os processos abaixo indicados, com vista a ser declarada a 

sua caducidade, nos precisos termos do artigo 71.º, do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, e ulteriores alterações:------------------ 

1) P.º 326/09 – Manuel Jorge de Jesus Gonçalves – “Construção de um 

edifício destinado a habitação colectiva em banda” – Lugar do Lombo – 

Vilar de Nantes – Chaves;-------------------------------------------- 

2) P.º 96/12 – José Manuel de Almeida Ferreira – Instalação Clínica 

Médica – Av. Da Muralha, fracção DB – Santa Maria Maior – Chaves;---- 

3) Pº 8/12 – Adelaide Elodie Gonçalves – Reconstrução de habitação 

unifamiliar – Rua dos Carvalhais, Lugar de Cubal – Nantes – Chaves;-- 

4) P.º 111/10 – Hermes dos Santos Silva – Reconstrução de imóvel 

destinado a habitação unifamiliar - Lugar de Monte Meão, Estrada 

Nacional n.º 2 – Vidago;--------------------------------------------- 

5) P.º 888/12 – Elisabeta Portal Valoura – Construção de Habitação 

Unifamiliar – Rua da Escola – Vila Nova de Veiga – Chaves;----------- 

6) P.º 234/10 – Vasco Almiro Carvalho Sousa – Construção de armazém 

– Lugar da Eira Velha, Estrada Municipal 550 – Arcossó;-------------- 

7) P.º 1069/11 – Humberto Duque Martins – Construção de habitação 

unifamiliar -Lugar de Gaviães – Seara Velha – Chaves;---------------- 

8) P.º 396/09 – Fernando Morais dos Reis – Construção de habitação 

unifamiliar – Lugar da Portela – Outeiro Seco – Chaves;-------------- 

9)  P.º 332/11 – Maria Fátima Flambot Fonseca – Reconstrução de um 

prédio da habitação unifamiliar – Rua do Castelo 27 – Ervededo – 

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

10)  P.º 234/12 – Manuel Gonçalves - Construção de armazém agrícola 

– Lugar da Lagoa – Santo António de Monforte – Chaves;--------------- 

11)  P.º 46/12 – Manuel Fernandes Madaleno – Construção de garagem – 

Av. do Estádio – Chaves;--------------------------------------------- 

12) P.º 50/04 – Marco Paulo Vieira Ferreira Unipessoal, Lda.- 

Instalação de Pronto a vestir - Largo Arrabalde – Chaves; ----------- 

13)  P.º 31/07 – Manuel Gonçalves – Construção de armazém agrícola - 

Lugar de Lagoa – Santo António Monforte – Chaves;-------------------- 

14)  P.º 399/09 – Lucia Maria Ramalhete Ladeira Rodrigues – 

Estabelecimento de comércio a retalho “minimercado” - Rua Central 7 – 

Rebordondo;--------------------------------------------------------- 

15)  P.º 49/06 – José Manuel Santos Gonçalves Calhelha – Construção 

de moradia unifamiliar – Loteamento Panorama 2 – lote 65 – Santa Maria 

Maior – Chaves;------------------------------------------------------ 

16)  P.º 353/11 – José Manuel Fernandez Gonzalez – construção de 

habitação unifamiliar – lugar de S. Martinho – Tronco – Chaves;------ 

17)  P.º 349/11 – Abel de Sousa Dias – Reconstrução e ampliação de 

habitação -Lugar do Outeiro – Sanjurge – Chaves;--------------------- 

18)  P.º 670/06 – José Agostinho de Abreu – Reconstrução de habitação 

– Rua do Anjo – Chaves;---------------------------------------------- 

19)  P.º 374/09 – Flávio Rodrigues Capitão  - construção de habitação 

unifamiliar – Lugar das Cortinhas – Vila Nova de Veiga – Chaves;----- 

20)  P.º 5/12 – Carlos Alberto Ferreira – Construção de armazém - 

Lugar do Extremo – Sanjurge – Chaves;-------------------------------- 
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21)  P.º 4/12 – Carlos Alberto Ferreira – Construção de armazém – 

Lugar do Extremo – Sanjurge – Chaves;-------------------------------- 

22)  P.º 50/06 – José Manuel Santos Gonçalves Calhelha – Construção 

de moradia unifamiliar – Loteamento Panorama 2 – lote 64 – Santa Maria 

Maior – Chaves;------------------------------------------------------ 

23)  P.º 718/12 – Silvestre Borges Fernandes – Construção e 

instalação de comércio a retalho “supermercado – Lugar de Quadrelas – 

Vilarelho; --------------------------------------------------------- 

24)  P.º 455/10 – Rui Miguel Gomes Lopes – Construção de habitação 

unifamiliar – R. Alecrim – Santa Cruz – Chaves;---------------------- 

25)  Maria Rosa Costa Rego – Salão de Cabeleireiro – Rua de Santo 

António n.º 1, 1º andar – Chaves;------------------------------------ 

26)  P.º 370/11 – Inácio Dias Lopes – Pavilhão destinado a comércio 

(exposição de móveis) – Lugar de Valdarca – Vila Verde da Raia;------ 

27)  P.º 105/13 – Fernando Fernandes Castelo – Alterações à licença 

inicial, ampliação – Rua DO Pombal – Castelões – Chaves;------------- 

28)  P.º  171/06 – Nogueira & Macedo Lda – Construção de habitação 

unifamiliar – Quinta das Mimosas lote 5 – Chaves;-------------------- 

29) P.º  172/06 – Nogueira & Macedo Lda – Construção de habitação 

unifamiliar – Quinta das Mimosas lote 6 – Chaves;-------------------- 

30)  P.º 532/04 – Fundo Fechado de Investimento Imobiliário 

Imogenesis – Comércio e escritórios – Caminho do Stadium – Chaves;--- 

31)  P.º 340/13 – Rufino João Agostinho Maurício – Habitação 

unifamiliar – alterações à licença com aumento de área -  Rua Santos 

Vidago – Vidago;----------------------------------------------------- 

32)  P.º 852/94 – Alfredo da Silva Carneiro – Construção de habitação 

unifamiliar – Redondelo.--------------------------------------------- 

Caso o executivo municipal venha a determinar a caducidade dos mesmos, 

poderão os interessados, segundo o n.º 5 do referido artigo do RJUE, 

dizer, por escrito e num prazo não superior a 10 dias, o que se lhe 

oferecer sobre o presente sentido de decisão, à luz do disposto no 

artigo 100.º e seguintes do C.P.A.----------------------------------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, SR. 

ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 23.01.2015:-------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria.------------------------

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 26.01.2015.------------------------------- 

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, DATADO DE 26.01.2015.----------------------------------------- 

A Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.7. COMPROPRIEDADE DE TERRENO, PEDIDO DE CERTIDÃO – LUIS MIGUEL 

MONTANHA GUEDES, - RUA DO LAGAR DE AZEITE, BÓBEDA, FREGUESIA DE SÃO 

PEDRO DE AGOSTÉM – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E 

TERRITORIAL DO SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO REI DE 23.01.2015. -------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Através do requerimento registado no Departamento de Coordenação Geral 

com o nº 54/15, de 13-01-2015, o Drº Luís Miguel Montanha Guedes, 

advogado em Chaves, residente na rua do Lagar de Azeite, em Bóbeda, 

freguesia de São Pedro de Agostém, na qualidade de procurador do Srº 

Joaquim de Barros, 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 Compra e 

Venda de metade indivisa do prédio rústico, com as descrições a seguir 

mencionadas, a favor da promitente compradora, Dª Sofia Andreia 

Fernandes de Barros, destinando-se o dito prédio a permanecer inteiro 

e indiviso fisicamente, embora em compropriedade e exploração 

familiar:----------------------------------------------------------- 

-Prédio rústico, sito no lugar do Vidoeiro, inscrito na matriz predial 

da freguesia de São Pedro de Agostém sob o artigo 1577º, com a área 

de 10 820 m2 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves 

com o nº 2686/20090922.---------------------------------------------- 

Em anexo ao requerimento nº 54/15, o interessado junta os seguintes 

elementos: --------------------------------------------------------- 

 Caderneta predial rústica e Certidão da Conservatória do Registo 

Predial de Chaves do prédio rústico supra referido.------------------ 

 Planta de Localização à escala 1/10 000, com a demarcação do 

imóvel. ------------------------------------------------------------ 

 Procuração do requerente, em como constitui seu procurador o Drº 

Luís Miguel Montanha Guedes, no qual delegou, entre outros poderes, 

para outorgar e assinar as competentes escrituras, bem como para na 

Conservatoria do Registo Predial competente, requerer quaisquer atos 

de registo, provisórios ou definitivos, averbamentos e cancelamentos, 

prestar declarações, mesmo sendo complementares, bem como para 

rectificar registos e ainda representá-los em quaisquer Repartições 

Públicas, nomeadamente, Serviços de Finanças e Câmaras Municipais, 

assinando, requerendo e praticando tudo o necessário aos indicados 

fins.--------------------------------------------------------------- 

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 ato 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 na planta de localização, 

apresentada pelo interessado e de acordo com a planta de ordenamento 

nº 47 A do Plano Diretor Municipal, da qual se anexa um extracto, 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 
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ARTIGO 

RÚSTICO 

 

TIPOS DE ESPAÇOS DE 

ACORDO COM AS PLANTAS DE 

ORDENAMENTO DO PLANO 

DIRECTOR MUNICIPAL 

 

FUTUROS COMPROPRIETÁRIOS 

DOS PRÈDIOS 

 

 1577º 

 

 

O prédio rústico insere-

se  no espaço da classe 4 

(Espaços Agrícolas e 

Florestais),  na   

Categoria 4.3 (Espaços 

Agro-Florestais), 

Subcategoria 4.3 A  

(Espaços Agro -Florestais 

Comuns). 

 

1/2 – Joaquim de Barros e 

esposa, Joaquina Coelho Rua 

1/2 – Sofia Andreia 

Fernandes de Barros 

 

 

2.3-Especificidades do pedido---------------------------------------- 

O pedido tem em vista a celebração de uma escritura de compra e venda 

de metade do prédio rústico, inscrito na matriz predial rústica da 

freguesia de São Pedro de Agostém sob o artigo 1577º e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Chaves com o nº 2686/20090922, 

havendo a constituição de compropriedade do mesmo, ficando metade 

indivisa para a promitente compradora: Sofia Andreia Fernandes de 

Barros e a outra metade indivisa para o Srº Joaquim de Barros, 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 compra e venda de metade do prédio rústico inscrito na 

matriz predial rústica supra referida sob o artigo 1577º e descrito 

na Conservatória do registo Predial de Chaves com o nº 2686/20090922, 

visando a constituição de compropriedade1 do mesmo, sem parcelamento 

físico, situação diferente daquela que a Lei pretende salvaguardar nos 

termos do nº 2 do artigo 54º (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 de compropriedade.-------- 

3.3-Considerando que o requerente solicita a emissão de certidão, 

propõe-se que a mesma seja emitida de acordo com o presente parecer 

técnico.------------------------------------------------------------ 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, SR. 

ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 23.01.2015:-------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria.------------------------

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 26.01.2015.------------------------------- 

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, DATADO DE 26.01.2015.----------------------------------------- 

Visto. Concordo. A Reunião de Câmara para deliberação. -------------- 

                                                           
1 O sublinhado é nosso.---------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.8. COMPROPRIEDADE DE TERRENO, PEDIDO DE CERTIDÃO – LUCINDA ROSA 

TEIXEIRA PIRES - LUGAR DA SOLVEIRA DE CIMA, FREGUESIA DE PARADELA – 

INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL DO SRA. 

ENG.ª CONCEIÇÃO REI DE 23.01.2015. ---------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÂO-------------------------------------------------------- 

Através do requerimento registado no Departamento de Coordenação Geral 

com o nº 87/15, de 19-01-2015, a Dª Lucinda Rosa Teixeira Pires, na 

qualidade de cabeça de casal da herança indivisa por óbito da sua mãe, 

Luiza do Nascimento Teixeira, 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 

partilhas do prédio rústico, sito no lugar da Solveira de Cima, 

inscrito na matriz predial de freguesia de Paradela sob o artigo 85º, 

não descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves, sendo 

adjudicado metade indivisa ao seu irmão, Adelino Teixeira Pires e a 

outra metade também indivisa à sua irmã, Maria do Céu Teixeira Pires. 

Em anexo ao seu pedido, a requerente apresenta os seguintes elementos: 

-Caderneta Predial Rústica (Modelo A), do prédio rústico supra 

referido. ---------------------------------------------------------- 

- Extrato da Planta de Ordenamento nº 35 A.-------------------------- 

-Planta de Localização à escala 1/10 000.---------------------------- 

-Fotocópia da Participação do Imposto de Selo entregue na Repartição 

de Finanças, atestando a qualidade em que a requerente solicita o 

pedido de certidão.-------------------------------------------------- 

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 ato 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 extrato da planta de 

ordenamento nº 35 A, à escala 1/10 000, apresentada pela interessada, 

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 

 

FUTUROS 

COMPROPRIETÁRIOS DOS 

PRÈDIOS 
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ORDENAMENTO DO PLANO 

DIRECTOR MUNICIPAL 

 

85º 

 

O prédio rústico insere-se  no 

espaço da classe 4 (Espaços 

Agrícolas e florestais),  na 

Categoria 4.3 ( Espaços Agro-

Florestais), Sub-Categoria 

4.3.A (Espaços Agro-

Florestais Comuns)  

 

1/2 –Adelino Teixeira 

Pires 

 

1/2- Maria do Céu 

Teixeira Pires 

 

 

2.3-Especificidades do pedido---------------------------------------- 

O pedido tem em vista a celebração de uma escritura de partilhas do 

prédio rústico inscrito na matriz predial da freguesia de Paradela sob 

o artigo 85º, que, ainda que a mesma decorra diretamente da abertura 

de um processo sucessório, deverá ser classificado como um negócio 

entre vivos.-------------------------------------------------------- 

3-PROPOSTAS DE DECISÃO----------------------------------------------- 

3.1-Considerando que o pedido tem em vista a celebração de uma 

escritura de partilhas, visando a constituição de compropriedade2 do 

prédio rústico, inscrito na matriz predial da freguesia de paradela 

sob o artigo 85º, sem parcelamento físico, situação diferente daquela 

que a Lei pretende salvaguardar nos termos do nº 2 do artigo 54º da 

Lei nº 91/95, de 2/9, alterada pela Lei nº 64/2003, de 23/08 

(parcelamento físico em violação do regime legal dos loteamentos 

urbanos);----------------------------------------------------------- 

3.2-Estes Serviços Técnicos são de entendimento que o pedido formulado 

é passível de ser atendido favoravelmente, propondo-se ao Executivo 

que emita parecer favorável à constituição da compropriedade 

requerida.---------------------------------------------------------- 

3.3-Considerando que a requerente solicita a emissão de certidão, 

propõe-se que a mesma seja emitida de acordo com o presente parecer 

técnico.------------------------------------------------------------ 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, SR. 

ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 23.01.2015:-------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria.------------------------

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 26.01.2015.------------------------------- 

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, DATADO DE 26.01.2015.----------------------------------------- 

Visto. Concordo. A Reunião de Câmara para deliberação. -------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.9. COMPROPRIEDADE DE TERRENO, PEDIDO DE CERTIDÃO – ÂNGELO EIRA DA 

COSTA – LUGAR DO SOUTO, FREGUESIA DE TRONCO – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO 

                                                           
2 O sublinhado é nosso.---------------------------------------------- 
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DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL DO SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO REI DE 

23.01.2015. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÂO-------------------------------------------------------- 

Através do requerimento registado no Departamento de Coordenação Geral 

com o nº 90/15, de 20-05-2015, o Srº Ângelo da Eira Costa, na qualidade 

procurador do Srº João Amável Ângelo e da Dª Maria dos Anjos Rodrigues, 

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 Compra e Venda dos prédios rústicos, 

a seguir mencionados, a realizar entre a Dª Alzira Rodrigues Ferreira, 

casada em regime de comunhão geral com o Srº João dos Santos Martins 

e os promitentes compradores, o Srº João Amável Ângelo e a Dª Maria 

dos Anjos Rodrigues, na proporção de metade de cada prédio rustico, 

para cada um:-------------------------------------------------------- 

-Prédio rústico, sito no lugar do Souto, inscrito na matriz predial 

rústica da freguesia de Tronco, sob o artigo 2530º, com a área de 1 

330 m2 e descrito na Conservatória do Registo Predial com o nº 

276/19991124.------------------------------------------------------- 

-Prédio rústico, sito no lugar do Sanguinhal, inscrito na matriz 

predial rústica da freguesia de Tronco, sob o artigo 2573º, com a área 

de 4 200 m2 e descrito na Conservatória do Registo Predial com o nº 

277/19991124.------------------------------------------------------- 

Em anexo ao seu pedido, o requerente apresenta os seguintes elementos: 

-Cadernetas Prediais Rústicas (Modelo A) e Certidões da Conservatória 

do Registo Predial de Chaves dos prédios rústicos supra referidos.--- 

-Planta de Localização à escala 1/10 000, com a demarcação dos imóveis, 

objecto do pedido.--------------------------------------------------- 

-Procuração em como o Srº João Amável Ângelo e a Dª Maria dos Anjos 

Rodrigues, constituem seu procurador o Srº Ângelo da Eira Costa, no 

qual delegaram, entre outros poderes, para os representar junto de 

quaisquer repartições públicas ou administrativas, designadamente nas 

repartições de finanças, onde poderá liquidar impostos ou 

contribuições, reclamando os indevidos ou excessivos, recebendo 

títulos de anulação e suas correspondentes importâncias, fazer 

manifestos, alterá-los ou cancelá-los, requerer avaliações fiscais e 

inscrições matriciais, podendo prestar quaisquer declarações 

complementares e na Câmara Municipal, poderá requerer vistorias, 

licenças, apresentar projectos, solicitar alvarás, requerer e levantar 

quaisquer documentos ou certidões.----------------------------------- 

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 ato 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”.-------- 
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2.2-Enquadramento do prédio rústico nos Instrumentos de Planeamento 

Territorial--------------------------------------------------------- 

Tendo em conta a demarcação constante no extrato da planta de 

ordenamento nº 35 A, à escala 1/10 000, da qual se anexa um extrato, 

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 

 

2530º 

 

O prédio rústico insere-se no 

espaço da classe 4 (Espaços 

Agrícolas e florestais), na 

Categoria 4.3 ( Espaços Agro-

Florestais), Sub-Categoria 

4.3.A (Espaços Agro-

Florestais Comuns)  

 

1/2 – João Amável Ângelo 

 

½ - Maria dos Anjos  

Rodrigues 

 

 

2573º 

 

 

 

O prédio rústico insere-se  no 

espaço da classe 4 (Espaços 

Agrícolas e florestais),  na 

Categoria 4.3 ( Espaços Agro-

Florestais), Sub-Categoria 

4.3.A (Espaços Agro-

Florestais Comuns) 

 

1/2 –João Amável Ângelo 

 

1/2- Maria dos Anjos  

Rodrigues 

 

 

2.3-Especificidades do pedido---------------------------------------- 

O pedido tem em vista a celebração de uma escritura de compra e venda 

dos prédios rústicos, inscritos na matriz predial da freguesia de 

Tronco sob os artigos 2530º e 2573º, havendo a constituição de 

compropriedade dos mesmos, ficando metade indivisa de cada prédio 

rústico para cada um dos promitentes compradores: Srº João Amável 

Ângelo e Dª Maria dos Anjos Rodrigues, não pretendendo os interessados 

a divisão física dos mesmos.----------------------------------------- 

3-PROPOSTAS DE DECISÃO----------------------------------------------- 

3.1-Considerando que o pedido tem em vista a celebração de uma 

escritura de compra e venda dos prédios rústicos inscritos na matriz 

predial rústica da freguesia de Tronco sob o artigo 2530º e 2573º, 

descritos na Conservatória do Registo Predial de Chaves com o nº 276 

e nº 277, respectivamente, visando a constituição de compropriedade3 

dos mesmos, sem parcelamento físico, situação diferente daquela que a 

Lei pretende salvaguardar nos termos do nº 2 do artigo 54º 

(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 o requerente solicita a emissão de certidão, 

propõe-se que a mesma seja emitida de acordo com o presente parecer 

técnico.------------------------------------------------------------ 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

                                                           
3 O sublinhado é nosso.---------------------------------------------- 
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DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, SR. 

ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 23.01.2015:-------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria.------------------------

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 26.01.2015.------------------------------- 

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, DATADO DE 26.01.2015.----------------------------------------- 

Visto. Concordo. A Reunião de Câmara para deliberação. -------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. FUNDAÇÃO NADIR AFONSO – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA EMPREITADA. ---- 

Foi presente a informação n.º 10/2015, identificada em epígrafe, cujo 

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

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

1. O Município de Chaves abriu concurso tendo como objeto a adjudicação 

da empreitada “Fundação Nadir Afonso”. ------------------------------ 

2. De harmonia com deliberação de reunião de Câmara do dia 16 de Maio 

de 2011, o Município de Chaves adjudicou à empresa “Construções Europa-

Ar Lindo, 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, 16 de Junho 

de 2011. ------------------------------------------------------------ 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 4.771.380,52€ (Quatro 

milhões, setecentos e setenta e um mil, trezentos e oitenta euros e 

cinquenta e dois cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal 

em vigor, importando destacar as seguintes condições: --------------- 

• Prazo de execução da obra: 540 dias. ------------------------------ 

5. O auto de consignação é de 28 de Junho de 2011. ------------------ 

6. O plano de Segurança e Saúde foi aprovado aos 11 dias do mês de 

Julho de 2011. ------------------------------------------------------ 

7. No dia 20 de maio de 2013, foi aprovada em reunião do executivo 

municipal, a cessão da posição contratual para a empresa Edinorte, 

Edificações Nortenhas, S.A., com um prazo de um ano a contar dessa 

data. -------------------------------------------------------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1 – Tendo sido alcançado o final do prazo da obra, com as prorrogações 

incluídas, verifica-se que as obras no edifício se encontram 

concluídas, no entanto, existem trabalhos da empreitada que não se 

encontram terminados, o que impede a receção da mesma. -------------- 
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2 – Encontram-se nesta situação os arranjos exteriores, cujo projeto 

prevê a colocação de árvores e arbustos, bem como a sementeira de 

prado em toda a área envolvente do edifício. ------------------------ 

3 – Conforme já foi referido em informações anteriores, verificaram-

se nos meses de setembro, outubro e novembro de 2014 níveis de 

precipitação muito superiores ao normal, conforme se pode constatar 

através do gráfico seguinte: ---------------------------------------- 

 
3 - Esta situação não permitiu que fosse executado qualquer tipo de 

trabalho de paisagismo durante esses meses, inviabilizando de igual 

forma a maior parte dos trabalhos durante o período subsequente já que 

o terreno se encontrava num estado de saturação limite não permitindo 

qualquer tipo de intervenção. --------------------------------------- 

4 – Atualmente, já se encontram executados os arruamentos e terminadas 

as plantações de árvores e arbustos, no entanto, o nível de freático 

ainda se mantém elevado o que dificulta todos os trabalhos que 

impliquem operações de manuseamento do terreno, como a execução da 

rede de rega e a sementeira de prado. (Ver fotos em anexo). --------- 

5 – Esta situação será facilmente ultrapassada, logo que as condições 

do terreno o permitam, estimando-se que tal aconteça durante o mês de 

fevereiro. --------------------------------------------------------- 

5 – De igual forma também ainda não foram realizados quaisquer ensaios 

ou testes dos equipamentos elétricos e mecânicos pois, já tendo sido 

solicitada à EDP a instalação do ramal de energia elétrica, aguarda-

se a sua execução. A realização dos referidos ensaios com a ligação 

provisória existente não é aconselhável já que poderiam ser causados 

danos irreparáveis nos equipamentos, da exclusiva responsabilidade do 

dono de obra. ------------------------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

1 - Face ao exposto, propõe-se de acordo com o previsto no ponto n.º 

2 do artigo n.º 13 do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de Janeiro, que 

seja concedida uma prorrogação graciosa do prazo de execução, até ao 

dia 28 de fevereiro de 2015. ---------------------------------------- 

2 – De acordo ainda com o mesmo artigo, o empreiteiro não terá direito 

a qualquer acréscimo de valor da revisão de preços em relação ao prazo 

acrescido, devendo esta fazer-se pelo plano de pagamentos que, na data 

da prorrogação, se encontrar em vigor. ------------------------------ 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Divisão de Obras Publicas, 21 de janeiro de 2015. ------------------- 

A Técnica Superior. ------------------------------------------------- 

Fernanda Serra, Engª. ----------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS ENGª. AMÉLIA RODRIGUES, 

DE 2015.01.21. ------------------------------------------------------ 

A presente informação/parecer, satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

superior.----------------------------------------------------------- 
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DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO, DE 2015.01.23. --------------------------------------------- 

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 

2015.01.23. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção do Vereador 

do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo, 

concordar com o teor da informação técnica supra. Proceda-se em 

conformidade com o teor da mesma. ----------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 
De seguida, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para apresentar, verbalmente, a 

seguinte declaração fundamentadora da sua posição de abstenção: ----- 

“Como sempre me mantive afastado, enquanto membro da assembleia 

municipal deste projeto, quero continuar afastado de todas as despesas 

relacionadas com a Fundação Nadir Afonso. --------------------------- 

Tanto mais que a sua construção elevou o valor dos terrenos a 

expropriar, no âmbito do programa “Polis”.” ------------------------- 

Por outro lado, a figura utilizada, ou seja, a prorrogação graciosa 

do prazo da empreitada, é geradora de dúvidas quanto ao seu 

enquadramento legal. ------------------------------------------------ 

Assim, deverão os serviços municipais responsáveis determinar a Lei 

que dá suporte a tal solução. --------------------------------------- 

 

 

1.2. AQUAE – CENTRO DE COMPETÊNCIAS EM TURISMO, TERMALISMO, SAÚDE E 

BEM-ESTAR - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 22/DOP/2014. ------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição n.º 22/DOP/2015, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, LUCIO DA SILVA AZEVEDO & FILHOS, S.A., no valor de 

€59.516,66, 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 2015.01.23. --------------------------------------------- 

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 

2015.01.23. -------------------------------------------------------- 

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €59.516,66, 

(Cinquenta e nove mil, quinhentos e dezasseis euros e sessenta e seis 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.3. REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE AO AQUANATTUR - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 

23/DOP/2014. ------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição n.º 23/DOP/2015, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, SINOP – ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS, S.A., no valor de 

€3.625,23, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos 

os efeitos legais. -------------------------------------------------- 
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DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO, DE 2015.01.23. --------------------------------------------- 

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 

2015.01.23. -------------------------------------------------------- 

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €3.625,23, 

(Três mil, seiscentos e vinte e cinco euros e vinte e três cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.4. REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE AO AQUANATTUR - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 

24/DOP/2014. ------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição n.º 24/DOP/2015, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, SINOP – ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS, S.A., no valor de 

€64.883,42, 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 2015.01.23. --------------------------------------------- 

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 

2015.01.23. -------------------------------------------------------- 

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €64.883,42, 

(Sessenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e três euros e quarenta 

e dois cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------- 

 

 

1.5. RODOVIA DE ACESSO PRIORITÁRIO A24/HOSPITAL – (LANÇO 3) - AUTO DE 

MEDIÇÃO N.º 09/DOP/2014. -------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição n.º 09/DOP/2015, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de €3.625,23, que se dá aqui por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais. –------------------------- 

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

DELGADO, DE 2015.01.23. --------------------------------------------- 

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 

2015.01.23. -------------------------------------------------------- 

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €3.625,23, 

(Três mil, seiscentos e vinte e cinco euros e vinte e três cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 
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1.6. RODOVIA DE ACESSO PRIORITÁRIO A24/HOSPITAL – (LANÇO 3) - AUTO DE 

MEDIÇÃO N.º 10/DOP/2014. -------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição n.º 09/DOP/2015, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de €41.307,73, 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 2015.01.23. --------------------------------------------- 

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 

2015.01.23. -------------------------------------------------------- 

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €41.307,73, 

(Quarenta e um mil, trezentos e sete euros e setenta e três cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

2- SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

 

 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

1. DISPONIBILIZAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO INDISPENSÁVEL À CONSTRUÇÃO 

DA ESTRUTURA VIÁRIA SECUNDÁRIA DO PLANO DE PORMENOR DA FONTE DO LEITE 

– VIA 1 -. EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE NOMINADA “LIGAÇÃO PROVISÓRIA 

ENTRE A PRAÇA MARECHAL COSTA GOMES E A RUA ANTÓNIO GERMANO RIBEIRO DE 

CARVALHO”. PROPOSTA Nº 03/GAP/2015. --------------------------------- 

Foi presente a proposta, identificada em epígrafe, cujo o teor se 

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

I – Do interesse público consubstanciado na realização da obra ------ 

1. O executivo camarário, à luz das competências municipais que lhe 

estão confiadas, em matéria de ordenamento do território e urbanismo, 

conforme decorre do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que 

veio estabelecer o regime jurídico das autarquias locais, aprovar o 

estatuto das entidades intermunicipais, estabelecer o regime jurídico 

da transferência de competências do Estado para as autarquias locais 

e para as entidades intermunicipais e aprovar o regime jurídico do 

associativismo autárquico, diploma legal que revogou, parcialmente, o 

regime jurídico anteriormente vigente, aprovou o projeto de execução 

da empreitada “Via de Ligação provisória entre a Praça Marechal Costa 

Gomes e a Rua António Germano Ribeiro de Carvalho”. ----------------- 

2. Tal quadro legal dá o, necessário, suporte para a efetiva 

materialização do interesse público que, manifestamente, está 

suprajacente à realização de tal projeto, assente na necessidade de 

garantir o acesso de viaturas do INEM e da GNR, bem como dos 

respectivos moradores, durante o período em que o troço da Rua da 

Fonte do Leite, no cruzamento desta com a Rua António Germano Ribeiro 

de Carvalho será encerrado, em consequência da execução do Lanço 3 da 
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“Rodovia de Acesso Prioritário A24/Hospital”, no âmbito da 

concretização do Eixo 2 da Estrutura Viária Primária do Plano de 

Pormenor da Fonte do Leite (doravante designado apenas por PPFL). --- 

II – Do Enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial – IGT – 

O projeto da “Via de ligação provisória entre a Praça Marechal Costa 

Gomes e a Rua António Germano Ribeiro de Carvalho”, desenvolve-se na 

unidade de execução do PPFL, mais concretamente dentro dos limites do 

espaço canal da futura via de ligação entre a Praça Marechal Costa 

Gomes e o Prolongamento da Rua António Germano Ribeiro de Carvalho, 

identificada no PPFL como Via 1 da estrutura viária secundária, 

encontrando-se garantida a destinação do uso do solo previsto neste 

instrumento de gestão territorial. ---------------------------------- 

III - Execução do Plano de Pormenor da Fonte do Leite – PPFL – ------ 

1. Tendo em vista continuar a concretização do Plano de Pormenor da 

Fonte do Leite, em particular a execução da sua estrutura viária 

primária, através da “Rodovia de Acesso Prioritário A24/Hospital – 

Lanço 3”4, assiste-se à necessidade de assegurar a aquisição de uma  

parcela de terreno, visando satisfazer as necessidades invocadas no 

nº 2 antecedente, a qual  que está inserida, como já referido,  na 

unidade de execução do PPFL, e tendo em consideração que já decorreu 

o procedimento de execução do plano assente no sistema de cooperação 

com todos os particulares abrangidos pela correspondente unidade de 

execução, sendo certo que os competentes serviços municipais apenas 

tiveram sucesso, até à presente data, com a outorga do contrato de 

urbanização com a promotora “A. Santo – Empreendimentos Industriais e 

Turísticos, S.A.”. -------------------------------------------------- 

2.  De facto, na sequência dos contactos estabelecidos com os 

proprietários da parcela identificada com o nº 14, na planta cadastral 

do PPFL (Senhores Valéria Coutinho Pinheiro e marido Ângelo Manuel 

Pilão), foi realizada uma reunião em 24/08/2011, cuja cópia da 

respetiva Ata se anexa à presente proposta para os devidos efeitos – 

Doc. nº 1 -, assim como a planta cadastral do plano – Doc. nº 2 -, 

tendo-se constatado o desinteresse e a indisponibilidade dos 

proprietários em participar no sistema de cooperação perfilhado no 

PPFL, por não se reverem nos pressupostos definidos no contrato de 

urbanização que lhes foi proposto e, consequentemente, não estarem  

disponíveis para procederem à sua assinatura. ----------------------- 

3.  Nesta conformidade, o executivo camarário em sua reunião 

ordinária realizada no passado dia 19 de setembro de 2011, declarou o 

insucesso do sistema de cooperação do Plano e deliberou avançar para 

o sistema de imposição administrativa, adotando resolução de 

expropriar e requerendo, à Assembleia Municipal de Chaves, a 

declaração de utilidade pública da expropriação das parcelas 

necessárias à execução da rede viária primária, designadamente o Eixo 

3 da Via Distribuidora Local a Norte – empreitada “Rodovia de Acesso 

Prioritário A24/Hospital – Lanço 1 (Troço 1 e 2)” -, onde se incluía 

a dita Parcela nº14, dos aludidos proprietários,  tendo a respetiva 

DUP, com carater de urgência, sido declarada por aquele órgão 

deliberativo no passado dia 28 de setembro de 2011, tendo 

posteriormente sido assegurada a aquisição da parcela, para aquela 

via, em sede de expropriação amigável. ------------------------------ 

4. Constatando-se que as tentativas em se obter um acordo, 

consubstanciado na celebração de contratos de urbanização, com os 

interessados, cujas parcelas se encontram dentro da unidade de 

                                                           
4 Identificada por Eixo 2 – Circular Interna de Chaves, entre a rotunda 

4 e a rotunda 6 no PPFL. -------------------------------------------- 
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execução do PPFL, não tiveram êxito e que urge adoptar um procedimento 

que, de forma eficaz, concretize a aquisição dos terrenos necessários, 

à via de ligação provisória entre a Praça Marechal Costa Gomes e a Rua 

António Germano Ribeiro de Carvalho, futuramente integrada na Via 1 

da estrutura viária secundária, e actualmente viabilizadora da 

continuação dos trabalhos do Eixo 2 – “Rodovia de Acesso Prioritário 

A24/Hospital – Lanço 3”, dever-se-á avançar para o sistema de imposição 

administrativa previsto no regulamento do PPFL, tendo em vista a 

aquisição da parcela de terreno necessária à construção da citada via 

de ligação, no âmbito do calendário definido no Programa de Execução 

e Plano de Financiamento do Plano, cuja cópia e se dá por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais e que se anexa sob o Doc. nº 

3. ----------------------------------------------------------------- 

IV - Da exposição de motivos ---------------------------------------- 

1. Tendo em consideração que os proprietários da parcela nº 14 do 

PPFL, identificada com o nº1 número na planta e no quadro de 

expropriações da obra ora em causa declararam, inequivocamente, na 

reunião supracitada, a sua indisponibilidade para participar no 

sistema de cooperação preconizado no plano, indissociável da outorga 

do contrato de urbanização e que, recentemente contactados para 

auscultar a sua posição sobre o assunto, mantiveram a mesma posição; 

2. Tendo em consideração que a 1ª Fase de execução do PPFL é, 

exclusivamente, centrada na concretização da estrutura viária primária 

nele prevista, e que o Eixo 3 já foi executado e se encontra em 

execução o Eixo 2 – Circular Interna de Chaves, havendo a necessidade 

de realizar a execução da ligação provisória da futura Via 1 – Ligação 

entre o Eixo 3 e o Lote nº 1 – da rede viária secundária, cujo 

calendário de execução previsto no Programa do PPFL aponta para o 

médio prazo, e de modo a garantir que não seja colocada em risco a 

circulação das viaturas do INEM e da GNR, bem como dos respectivos 

moradores, durante o período em que o troço da Rua da Fonte do Leite 

será encerrado, no âmbito da execução do aludido Lanço 3 da Rodovia; 

3.  Considerando que tal ligação provisória será, futuramente, 

integrada na Via 1, que fará a ligação entre o Eixo 3 e o Lote nº1, 

torna-se imprescindível assegurar a aquisição da parcela necessária à 

sua concretização, a qual não se encontra na posse do Município e está 

inserida na unidade de execução do plano, não sendo possível a obtenção 

de qualquer acordo tendente à sua aquisição nos termos definidos neste 

instrumento de planeamento5; ---------------------------------------- 

4. Tendo em consideração que, na impossibilidade de implementação do 

sistema de cooperação preceituado no plano e tendo em vista a 

concretização da 1ª Fase da sua execução, de acordo com a 

calendarização estabelecida, encontram-se reunidos os pressupostos de 

facto e de direito necessários à aplicação do estabelecido no nº 3, 

do Artigo 17º do Regulamento do Plano, ou seja, na “impossibilidade 

de execução do PPFL pelo sistema de cooperação, caso haja proprietários 

que não estejam em acordo com o modelo distributivo preconizado pelo 

plano, a Câmara Municipal pode optar pelo sistema de imposição 

administrativa” previsto no Artigo 124º do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado pelo DL nº 

                                                           
5 Sistema de cooperação, que prevê que a iniciativa da execução do 

plano pertence ao município com a cooperação dos proprietários, numa 

actuação coordenada, de acordo com a programação estabelecida pela 

câmara municipal e nos termos de adequado instrumento contratual – 

contrato de urbanização - no qual são estabelecidos os direitos e as 

obrigações das partes. --------------------------------------------- 
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380/99, de 22 de setembro, na redação conferida pelo DL nº 46/2009, 

de 20 de fevereiro; ------------------------------------------------- 

5. Tendo em consideração o disposto no nº 1 e na alínea a), do nº 2, 

ambos do Artigo 128º do diploma citado (RJIGT), que estabelece que “as 

faixas adjacentes contínuas, com a profundidade prevista nos planos 

municipais de ordenamento do território, destinadas a edificações e 

suas dependências, nos casos de abertura, alargamento ou regularização 

de ruas, praças, jardins e outros lugares públicos” podem ser 

expropriadas por causa da utilidade pública da execução do plano, a 

expropriação deverá passar a funcionar como mecanismo de execução do 

plano, ficando os proprietários sujeitos a um procedimento 

expropriativo, a decorrer nos termos do Código das Expropriações, 

aprovado pela Lei nº 168/99, de 18 de setembro, alterada e republicada 

pela Lei nº 56/2008, de 4 de setembro. ------------------------------ 

V – Resolução de expropriar ----------------------------------------- 

1. Causa de utilidade pública --------------------------------------- 
Conforme supra referido no título I antecedente, do Plano de Pormenor 

da Fonte do Leite consta uma estrutura viária primária que prevê, 

entre outras vias, o “Eixo 2 – Circular Interna de Chaves”, o qual 

integra o projeto da via distribuidora principal que veio a ser 

designada, para efeitos das empreitadas de obras públicas, por 

“Rodovia de Acesso Prioritário A24/Hospital”, acrescida da 

identificação do Lanço a concretizar, e no caso concreto a empreitada 

veio a ser designada por “Rodovia de Acesso Prioritário A24/Hospital 

– Lanço 3”, atualmente em plena execução, bem como uma estrutura viária 

secundária, que prevê a Via 1, sendo necessário, pelos motivos 

retrocitados, proceder à execução da ligação provisória entre a Praça 

Marechal Costa Gomes e a Rua António Germano Ribeiro de Carvalho, cujo 

procedimento contratual, mediante empreitada de obras públicas, se 

encontra em fase de adjudicação, e cujo projeto de execução foi 

aprovado pelo executivo camarário em 12 de setembro de 2014, 

justificando-se a sua previsão e concretização com o planeamento 

urbanístico que veio a ser definido pelo Plano de Pormenor da Fonte 

do Leite, e a sua função viabilizadora da continuação da execução da 

empreitada “Rodovia de Acesso Prioritário A24/Hospital – Lanço 3”, sem 

perda de acessos viários essenciais, com a consequente integração na 

futura rede viária secundária. -------------------------------------- 

2. Norma habilitante ------------------------------------------------ 

2. Por um lado, a prossecução de tais objectivos mediante a execução 

da empreitada “Via de Ligação provisória entre a Praça Marechal Costa 

Gomes e a Rua António Germano Ribeiro de Carvalho”, integra-se, 

inquestionavelmente, em matéria de ordenamento do território e 

urbanismo, conforme decorre do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro, encontrando-se legalmente justificada a causa de utilidade 

pública a prosseguir e suprajacente à realização de tal projeto.  

2.1. Por outro lado, encontrando-se tal obra prevista no PPFL e 

tratando-se da execução de plano municipal de ordenamento do 

território, poder-se-á recorrer à expropriação nos termos previstos 

no nº 1 do Artigo 4º do Código das Expropriações – C. E. -, aprovado 

pela Lei nº 168/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei 

nº 56/2008, de 4 de setembro, faculdade também conferida pelo nº 1 e 

alínea a) do nº 2, ambos do Artigo 128º do Decreto-Lei nº 380/99, de 

22 de setembro, na redação dada pelo Decreto-Lei nº 46/2009, de 20 de 

fevereiro, tendo legitimidade para propor a declaração de utilidade 

pública o executivo camarário, conforme disposto na alínea vv) do nº 

1, do artigo 33º, do Anexo I à Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro; -- 
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2.2. Destinando-se a proposta de declaração de utilidade pública à 
concretização de plano de pormenor eficaz – PPFL – nos termos do nº 2 

do Artigo 14º do Código das Expropriações, a competência para declarar 

a utilidade pública e autorizar a posse administrativa das parcelas 

abrangidas pelo PPL, cabe à assembleia municipal. ------------------- 

3. Urgência e posse administrativa ------------------------------- 

3.1. A execução do referido plano de pormenor, de acordo com o programa 
de execução pré-definido e respetiva calendarização, determina a 

execução da rede viária primária do PPFL, a executar no curto prazo, 

bem como da rede viária secundária, e correlacionada com a execução 

do Eixo 2 - “Rodovia de Acesso Prioritário A24/Hospital – Lanço 3 - 

”, a via de “Ligação Provisória entre a Praça Marechal Costa Gomes e 

a Rua António Germano Ribeiro de Carvalho”, relativa à Via 1 da rede 

viária secundária, elementos instrutórios que dão suporte à presente 

proposta, encontrando-se reunidos os pressupostos legitimadores da 

atribuição do caráter de urgência à expropriação previsto no Artigo 

15º, do Código das Expropriações, conjugado com Artigo 103º, da Lei 

nº 2110, de 19 de agosto de 1961. ----------------------------------- 

3.2. O procedimento tendente à adjudicação da obra “Ligação Provisória 
entre a Praça Marechal Costa Gomes e a Rua António Germano Ribeiro de 

Carvalho”, encontra-se em fase de adjudicação, dispondo o nº1 do Artigo 

352º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 

nº18/2008, de 29 de janeiro e posteriores alterações, que antes da 

celebração do contrato, o dono da obra deve estar na posse 

administrativa da totalidade dos terrenos a expropriar, salvo quando 

o número de prédios a expropriar associado ao prazo de execução da 

obra, tornem esta obrigação desproporcionada, sendo certo que de 

acordo com o nº2, do mesmo preceito legal, antes da celebração do 

contrato, o dono da obra deve estar na posse administrativa dos prédios 

necessários ao início da sua execução. ------------------------------ 

3.3. Neste contexto, em vista a uma adequada articulação entre, por um 
lado, o procedimento adjudicatório indispensável à celebração do 

correspondente contrato de obras públicas, e, por outro lado, a 

premissa consagrada no Código dos Contratos Públicos, no Artigo 352º 

retrocitado, torna-se evidente a necessidade de assegurar, 

rapidamente, a aquisição da aludida parcela. ------------------------ 

4. Aquisição por via do direito privado ----------------------------- 

4.1. De acordo com o princípio da necessidade estipulado pelo nº 1 do 
Artigo 11º do Código das Expropriações, a entidade interessada, antes 

de requerer a declaração de utilidade pública, deve diligenciar no 

sentido de adquirir os bens por via do direito privado, excepto nos 

casos de urgência previstos no Artigo 15º e nas situações em que, 

jurídica ou materialmente, não é possível a aquisição por essa via. - 

4.2. Tratando-se da execução de uma via municipal, nos termos do 

disposto no Artigo 103º da Lei nº 2110, de 19 de agosto de 1961, as 

expropriações necessárias à sua execução têm carater urgente. ------- 

4.3. Assim, no caso presente, pese embora a situação reúna os 

requisitos necessários à atribuição do carater de urgência à 

expropriação, e, nessa justa medida, poder ser dispensada a tentativa 

de aquisição por via do direito privado, o facto dos expropriados 

terem chegado rapidamente a acordo para expropriação amigável da 

retrocitada parcela nº14, faz crer de deverá ser usado o recurso à via 

do direito privado, como procedimento pré-procedimento expropriativo, 

fazendo jus ao princípio da economia procedimental, e enquanto 

instrumento de execução impositiva do plano urbanístico. ------------ 

5. Bem a expropriar ---------------------------------------------- 
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Em vista à execução da obra retro identificada, é necessária uma 

parcela de terreno identificada no mapa de expropriações com o nº1, 

com a área de 504,67m2, a desanexar do prédio rústico sito em Fonte 

do Leite ou Vale do Gato de Baixo, freguesia de Valdanta, concelho de 

Chaves, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 

1469, inscrito na respetiva matriz predial sob o artigo 2236º, 

propriedade de Valéria Coutinho Pinheiro e marido, residentes na Rua 

de Santa Luzia – Fração C, Penafiel, 4560-530 Penafiel, conforme 

caderneta predial rústica e descrição predial, em anexo à presente 

proposta sob a designação de Doc. nº 4. ----------------------------- 

6. Encargos com a expropriação -------------------------------------- 

a. A referida ação do plano, indissociável da execução da referida 

rede viária secundária e concretizada através da empreitada “Ligação 

Provisória entre a Praça Marechal Costa Gomes e a Rua António Germano 

Ribeiro de Carvalho”, encontra-se inscrita no Plano Plurianual de 

Investimentos no objectivo 3.3.1., com a classificação económica 

“07030301”; Doc. nº 5. ---------------------------------------------- 

b. A dotação orçamental disponível para a concretização de tal ação 

assegura a cabimentação de verba necessária à execução da obra e aos 

custos inerentes à expropriação da parcela em causa, cuja previsão, 

em sede de avaliação prévia realizada pela Comissão de Avaliação do 

Património Municipal, nos precisos termos e critérios do Código das 

Expropriações, se encontram estimados em €31 460,00 (trinta e um mil, 

quatrocentos e sessenta euros), conforme relatório de avaliação prévia 

e informação de cabimento, respectivamente anexos à presente proposta, 

sob as designações Doc. nº 6 e Doc. nº 7. --------------------------- 

VI – Considerações finais ------------------------------------------- 

1. Encontram-se, assim, reunidos os pressupostos legitimadores – 

causa de utilidade pública e existência de norma habilitante – 

indispensáveis à promoção do procedimento expropriativo tendente à 

disponibilização da parcela necessária à concretização da rede viária 

secundária prevista no PPFL – Via 1– (Ligação entre o Eixo 3 e o Lote 

nº 1) a concretizar, desde já, na empreitada “Ligação Provisória entre 

a Praça Marechal Costa Gomes e a Rua António Germano Ribeiro de 

Carvalho” ), de acordo com o Programa de Execução e Plano de 

Financiamento definido para o referido instrumento de gestão 

territorial, competindo à Câmara Municipal, conforme disposto na 

alínea vv), do nº 1, do supracitado Artigo 33º, propor, à assembleia 

municipal, a declaração de utilidade pública, para efeitos da 

expropriação. ------------------------------------------------------ 

2. O bem a expropriar consta do “Mapa de Expropriações cujo teor aqui 

se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, no 

qual se encontram  mencionados os seguintes elementos, face ao Artigo 

10º do Código das Expropriações, tidos como essenciais, a saber: ---- 

a) Identificação do bem a expropriar, com referência ao número 

atribuído à parcela, área, respetiva situação por freguesia, inscrição 

matricial e descrição na Conservatória do registo Predial; ---------- 

b) Identificação dos proprietários, pelo nome e morada; ----------- 

c) Estimativa dos encargos com a expropriação do bem imóvel em 

causa;-------------------------------------------------------------- 

d)  Previsão em instrumento de gestão territorial para o imóvel a 

expropriar e para a zona da sua localização. ------------------------ 

VII – Proposta em sentido estrito ----------------------------------- 

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

concretamente, nos termos do disposto na alínea vv), do nº 1, do Artigo 

33º, do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara 

Municipal, propor a declaração de utilidade pública, para efeitos de 
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expropriação e, não sendo tal competência, susceptível de delegação 

no Presidente da Câmara, proponho ao executivo camarário a aprovação 

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

a) Adoção, ao abrigo do disposto no Artigo 10º do Código das 

Expropriações, aprovado pela Lei nº 168/99, de 18 de Setembro, alterado 

e republicado pela Lei nº 56/2008, de 4 de setembro, seja tomada 

resolução de expropriar, enquanto ato preparatório indispensável à 

obtenção da D.U.P., em vista à disponibilização da parcela de terreno 

identificada com o nº1, necessária à execução do Plano de Pormenor da 

Fonte do Leite, o qual contempla no seu corpo regulamentar, no Programa 

de Execução e respectiva calendarização, em vista à execução da Via 1 

da estrutura viária secundária, através da obra denominada “Ligação 

Provisória entre a Praça Marechal Costa Gomes e a Rua António Germano 

Ribeiro de Carvalho””, anexando-se, para o efeito, o mapa de 

expropriações e planta parcelar, documento este, que se anexa sob a 

designação Doc. nº 8; ----------------------------------------------- 

b) Caso a presente proposta venha a merecer acolhimento por parte 

do executivo camarário, deverá, o Presidente da Câmara, em sede de 

execução de tal decisão, notificar os interessados, Valéria Coutinho 

Pinheiro e marido, por carta registada com aviso de receção, da 

resolução de requerer a declaração de utilidade pública da 

expropriação, ao órgão deliberativo municipal, apresentando-lhes, 

simultaneamente, proposta de aquisição, por via do direito privado, 

nos termos anteriormente configurados e no cumprimento do disposto no 

nº. 5, do citado artigo 10º, e nº1 e 2 do Artigo 11º, todos do C.E;-- 

c) Por último, caso não seja bem sucedida a tentativa de 

aquisição, por via do direito privado, da citada parcela, que o 

processo respectivo seja remetido ao órgão deliberativo municipal, a 

fim de ser declarada a utilidade pública da expropriação da mencionada 

parcela nº 1, nos termos e fundamentos anteriormente expostos, 

adoptando-se, sequencialmente, os procedimentos previstos, sobre a 

matéria, no Código das Expropriações. ------------------------------- 

Chaves, 23 de janeiro de 2015. -------------------------------------- 

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

António Cândido Monteiro Cabeleira ---------------------------------- 

Em Anexo: ----------------------------------------------------------- 

 Doc. nº 1 - Cópia da Ata da reunião realizada com os proprietários 

em 24/08/2011; ------------------------------------------------------ 

 Doc. nº 2 - Planta Cadastral/Localização; ---------------------- 

 Doc. nº 3 - Cópia do Programa de Execução e Plano de Financiamento;  

 Doc. nº 4 - Certidões de teor matricial e Descrição prediais da 

parcela; ----------------------------------------------------------- 

 Doc. nº 5 - Cópia do Plano Plurianual de Investimentos (PPI); -- 

 Doc. nº 6 - Relatório de avaliação prévia; --------------------- 

 Doc. nº 7 - Informação de cabimento; --------------------------- 

 Doc. nº 8 - Mapa de expropriações; ----------------------------- 

 Doc. nº 9 – Planta Geral de expropriações. --------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AGUAS E RESIDUOS 
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1. PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO DE TARIFÁRIO, DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO 

PÚBLICO DE ÁGUA, DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS E DE GESTÃO 

DE RESÍDUOS URBANOS. ------------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº20/DAR/2015, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais. - 

1 – INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 

A empresa Águas de Trás os Montes e Alto Douro S.A. é concessionária 

desde outubro de 2001, em regime exclusivo, da exploração e gestão do 

sistema multimunicipal de abastecimento de água e saneamento de Trás 

os Montes e Alto Douro.---------------------------------------------- 

Por contrato de fornecimento de água e recolha de efluentes, celebrado 

a 26 de outubro de 2001, Águas de Trás os Montes e Alto Douro S.A. é 

a entidade fornecedora de água ao Município destinada a abastecimento 

público, bem como é responsável pela recolha e tratamento dos efluentes 

provenientes dos sistemas próprios do Município. -------------------- 

A empresa RESAT/RESINORTE é por contrato celebrado a 29 de maio de 

2001 responsável pela receção, recolha seletiva para a valorização, 

tratamento e destino final dos resíduos sólidos urbanos produzidos no 

concelho;----------------------------------------------------------- 

A empresa RESAT/RESINORTE também foi responsável desde 10 de setembro 

de 2007 pela prestação de serviços de recolha de resíduos sólidos 

urbanos e pelo fornecimento e manutenção de contentores, sendo a partir 

de 1 de Agosto de 2012 sido substituída nesta prestação de serviços 

pela empresa Rede Ambiente, engenharia e serviços S.A. --------------  

2 – JUSTIFICAÇÃO----------------------------------------------------- 

Nos termos da alínea b) do n.º3 do artigo 5.º do Estatuto da ERSAR, 

aprovado pela Lei n.º 10/2014, de 6 de Março é atribuição da entidade 

reguladora avaliar e auditar a fixação das tarifas fixadas pelas 

entidades gestoras dos serviços de águas e resíduos de titularidade 

municipal.---------------------------------------------------------- 

Compete ainda à entidade reguladora, nos termos do seu estatuto e do 

Decreto-Lei n.º 194/2009 de 20 de Agosto, emitir recomendações sobre 

a conformidade dos tarifários destes serviços com as disposições 

legais e regulamentares e emitir instruções vinculativas nas situações 

de desconformidade.------------------------------------------------- 

Neste contexto, devem as entidades gestoras municipais que asseguram 

a provisão de serviços de águas e de resíduos em modelo de gestão 

direta preparar o processo de revisão tarifária com vista à sua 

apreciação pela ERSAR.----------------------------------------------- 

No ano de 2010 foi desenvolvida pelo então Departamento de Serviços 

Municipais a atual estrutura tarifária do serviço de abastecimento de 

água para consumo humano, de saneamento de águas residuais urbanas e 

de gestão de resíduos urbanos, prestados a consumidores finais.------ 

O documento então aprovado, seguiu a legislação atualmente em vigor, 

nomeadamente o Decreto lei n.º194/2009 de 20 de agosto, bem como a 

recomendação IRAR n.º1/2009 de 28 de agosto, tendo sido seguido na sua 

elaboração os critérios de cálculo definidos para a formulação de 

tarifários, constantes da recomendação ERSAR n.º2/2010 de 12 de 

junho.-------------------------------------------------------------- 

Com a entrada em vigor em 2013, do novo Regulamento Municipal dos 

Serviços de Abastecimento Publico de Água, de Saneamento de Águas 

Residuais Urbanas e de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, obrigatório 

pelo Decreto Lei n.º194/2009 de 20 de agosto, elaborado no cumprimento 

do exigido na Portaria n.º 34/2011 de 13 janeiro, novos custos de 

exploração tiveram de ser assumidos pela Entidade Gestora, sem a 

correspondente repercussão nas tarifas fixas. ----------------------- 
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É preocupação da entidade reguladora, Recomendação ERSAR n.º 02/2010, 

combater a grande disparidade nos tarifários aplicados a nível 

nacional, aos utilizadores finais, procurando o regulador que as 

Entidades Gestoras evoluam, gradualmente para criação de uma estrutura 

tarifaria uniforme, que seja compatível com a capacidade económica das 

populações, e que ao mesmo tempo, reflita a recuperação de custos na 

observância do preconizado no PEAASAR II.---------------------------- 

A fim de ir dando cumprimento às recomendações do setor, tal como o 

já o temos vindo a fazer  gradualmente elaborou-se a presente proposta 

de atualização tarifária que para alem de pretender corrigir algumas 

distorções tarifárias existentes, irá permitir a recuperação 

tendencial dos custos decorrentes da provisão dos respetivos serviços 

prestados, operando num cenário de eficiência e tendo em atenção a 

necessidade de salvaguardar a acessibilidade económica aos serviços 

por parte da população.---------------------------------------------- 

A proposta agora apresentada foi efetuada no estrito cumprimento das 

recomendações e critérios de cálculo do ERSAR  e teve por base os 

seguintes pressupostos:--------------------------------------------- 

 Atualização das tarifas fixas e variáveis de forma a suportarem 

os encargos adicionais assumidos com a gestão de novos sistemas em 

conformidade com o previsto no n.º2 do artigo 7.º do Decreto-Lei 

194/2009 de 20 de agosto, bem como com a implementação do novo 

regulamento do setor, nomeadamente com a isenção de qualquer encargo 

do consumidor com a elaboração de contratos, execução de ramais 

domiciliários e  substituição de contadores;------------------------- 

 Convergência das tarifas variáveis de água e saneamento 

praticadas em “Baixa” com os valores em “Alta”;---------------------- 

 Implementação das obrigações decorrentes da aplicabilidade do 

Decreto-Lei n.º114/2014 de 21 de julho.------------------------------ 

3 – CÁLCULO DO TARIFÁRIO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO----------------- 

3.1 – Utilizadores domésticos---------------------------------------- 

3.1.1 – Tarifa fixa-------------------------------------------------- 

A tarifa fixa de abastecimento a utilizadores domésticos deve ser 

devida em função do intervalo temporal objeto de faturação e ser 

expressa em euros por cada trinta dias.------------------------------ 

No cálculo da tarifa fixa de abastecimento para utilizadores 

domésticos com contador de diâmetro nominal até 25mm adotou-se a 

seguinte expressão:------------------------------------------------- 

Tf
AD =Tfr

AD x Ktf
AD------------------------------------------------------------------------------------ 

Tf
AD – Tarifa fixa de abastecimento para utilizadores domésticos, valor 

definido num intervalo entre 1,5000€ e 4,5000€/ 30 dias;------------- 

Tfr
AD- Tarifa fixa de referência;------------------------------------- 

Ktf
AD – Coeficiente de disponibilidade, a definir pela entidade gestora, 

entre um valor mínimo de 0,5000 e máximo de 1,5000.------------------ 

Adotando-se a tarifa fixa de referência (Tfr
AD) de €2,0000 e o 

coeficiente de disponibilidade de 1,5000, a tarifa fixa para 

utilizadores domésticos com contadores de diâmetro nominal inferior a 

25mm ficaria:------------------------------------------------------- 

Tf
AD = Tfr

AD x Ktf
AD = €2,0000 x 1,5000 = €3,0000------------------------ 

Aos utilizadores domésticos cujo contador possua diâmetro nominal 

superior a 25mm deve aplicar-se a tarifa fixa prevista para 

utilizadores não domésticos de 1º nível, €4,0000.-------------------- 

3.1.2 – Tarifa variável---------------------------------------------- 

A tarifa variável do serviço de abastecimento para utilizadores 

domésticos deve ser devida em função do intervalo temporal objeto de 

faturação e ser expressa em euros por cada trinta dias.-------------- 
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A tarifa variável do serviço deve ser diferenciada de forma progressiva 

de acordo com os seguintes escalões de consumo, expressos em m3 de 

água por cada 30 dias:----------------------------------------------- 

 1.º escalão: até 5;--------------------------------------------- 

 2.º escalão: superior a 5 e até 15;----------------------------- 

 3.º escalão: superior a 15 e até 25;---------------------------- 

 4.º escalão: superior a 25.------------------------------------- 

O valor final da componente variável devida pelo utilizador deve ser 

calculado pela soma das parcelas correspondente a cada escalão.------ 

Tv
AD = Tv1

AD+ Tv2
AD+ Tv3

AD+ Tv4
AD------------------------------------------------------------------- 

Tv
AD – Tarifa variável de abastecimento para utilizadores domésticos;- 

Tv1
AD – Tarifa variável do 1.º escalão, a definir num intervalo entre 

€0,3000 e €0,9000/m3;------------------------------------------------ 

Tv2
AD – Tarifa variável do 2.º escalão;------------------------------- 

Tv3
AD – Tarifa variável do 3.º escalão;------------------------------- 

Tv4
AD – Tarifa variável do 4.º escalão.------------------------------- 

Tv2
AD = Tv1

AD x Ktv2
AD--------------------------------------------------------------------------------- 

Ktv2
AD – Coeficiente de 2.º escalão, definido entre um valor mínimo 

(Ktv2
ADmin=1,5000) e um valor máximo (Ktv2

ADmax=2,5000).------------------ 

Tv3
AD = Tv2

AD x Ktv3
AD--------------------------------------------------------------------------------- 

Ktv3
AD – Coeficiente de 3.º escalão, definido entre um valor mínimo 

(Ktv3
ADmin=1,5000) e um valor máximo (Ktv3

ADmax=2,5000).------------------ 

Tv4
AD = Tv3

AD x Ktv4
AD--------------------------------------------------------------------------------- 

Ktv4
AD – Coeficiente de 4.º escalão, definido entre um valor mínimo 

(Ktv4
ADmin=1,5000) e um valor máximo (Ktv4

ADmax=2,5000).------------------ 

Adotando como valor da tarifa variável do 1.º escalão, o valor de um 

valor intermédio no intervalo de €0,3000 a €0,9000 preconizado, fixa-

se esta tarifa em €0,5500.------------------------------------------- 

Definindo os coeficientes de escalão (Ktv
AD) em 1,7273, valor 

compreendido entre o valor mínimo e máximo preconizado, bem como abaixo 

do valor médio, obtêm-se as seguintes tarifas variáveis de escalão:-- 

 1.º escalão (0 a 5m3) = TV1
AD = €0,5500/m3; ------------------------- 

 2.º escalão (5 a 15m3) = TV2
AD = 0,5500 x 1,7273 = €0,9500/m3;------- 

 3.º escalão (15 a 25m3) = TV3
AD = 0,9500 x 1,7273 = €1,6409/m3;------ 

 4.º escalão (acima de 25m3) = TV4
AD = 1,6452 x 1,7273 = €2,8349/m3.-- 

3.2 – Utilizadores não domésticos------------------------------------ 

3.2.1 – Tarifa fixa-------------------------------------------------- 

A tarifa fixa de abastecimento a utilizadores não domésticos deve ser 

devida em função do intervalo temporal objeto de faturação e ser 

expressa em euros por cada trinta dias.------------------------------ 

A tarifa aplicável a utilizadores não domésticos deve ser diferenciada 

de forma progressiva em função do diâmetro nominal do contador 

instalado, nos termos seguintes:------------------------------------- 

 1.º nível até 25mm;----------------------------------------------- 

 2.º nível acima de 25mm.------------------------------------------ 

A tarifa fixa prevista para o 1.º nível terá um valor superior ao da 

tarifa fixa aplicável a utilizadores domésticos.--------------------- 

No cálculo da tarifa fixa de abastecimento para utilizadores não 

domésticos com contador de diâmetro nominal até 25mm (1.º nível) 

adotou-se a seguinte expressão:-------------------------------------- 

Tf1
AND = Tf

AD x Ktf1
AND-------------------------------------------------------------------------------- 

Tf1
AND – Tarifa fixa relativa a contadores não domésticos de diâmetro 

nominal até 25mm (1.º nível);---------------------------------------- 

Tf
AD- Tarifa fixa relativa a contadores domésticos de diâmetro nominal 

até 25mm;----------------------------------------------------------- 
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Ktf1
AND – Coeficiente de diferenciação de 1.º nível, a definir pela 

entidade gestora, entre um valor mínimo de 1,500 e máximo de 3,000.-- 

No cálculo da tarifa fixa de abastecimento para utilizadores não 

domésticos com contador de diâmetro nominal superior a 25mm (2.º nível) 

adoptou-se a seguinte expressão:------------------------------------- 

Tf2
AND = Tf1

AND x Ktf2
AND------------------------------------------------------------------------------ 

Tf2
AND – Tarifa fixa relativa a contadores não domésticos de diâmetro 

nominal superior a 25mm (2.º nível);--------------------------------- 

Tf1
AND- Tarifa fixa relativa a contadores não domésticos de diâmetro 

nominal inferior a 25mm (1.º nível);--------------------------------- 

Ktf2
AND – Coeficiente de diferenciação de 2.º nível, a definir pela 

entidade gestora, entre um valor mínimo de 1,500 e máximo de 3,000.-- 

Adotando-se o valor de 1,500 para o coeficiente de diferenciação de 

1.º nível (Ktf1) e de 1,500 para o de 2.º nível (Ktf2), obtêm-se as 

seguintes tarifas fixas para contadores não domésticos de diâmetros 

inferiores e superiores a 25mm:-------------------------------------- 

Tf1
AND = Tf

AD x Ktf1
AND= 3,0000 x1,5000 = €4,5000------------------------- 

Tf2
AND = Tf1

AND x Ktf2
AND= 4,5000 x 1,500 = €6,7500----------------------- 

3.2.2 – Tarifa variável---------------------------------------------- 

A tarifa de abastecimento para utilizadores não domésticos (Tv
AND), 

deve ser de acordo com a recomendação do IRAR, igual à tarifa do 3.º 

escalão aplicada aos utilizadores domésticos (Tv3
AD), ou seja:-------- 

Tv
AND = Tv3

AD= €1,6409------------------------------------------------- 

3.3 – Tarifários especiais------------------------------------------- 

3.3.1 – Associações de carácter social e beneficência---------------- 

A tarifa fixa proposta para este tarifário especial é igual à proposta 

para o utilizador doméstico, €3,0000. Para a tarifa variável, propõe-

se uma tarifa igual ao valor da tarifa de compra ao fornecedor em 

alta, €0,7049 (proposta AdTMAD para 2015).--------------------------- 

3.3.2 – Freguesias--------------------------------------------------- 

Para o tarifário de venda de água às freguesias é proposta uma tarifa 

variável de valor igual ao valor da tarifa de compra do município ao 

fornecedor em alta, €0,7049.----------------------------------------- 

3.3.3 – Perdas de água----------------------------------------------- 

Propõe-se a criação de uma tarifa especial para perdas de água 

acidentais, ocasionais, não reincidentes e desde que devidamente 

comprovadas pelos serviços municipais. Para esta tarifa propõe-se, tal 

como nos pontos anteriores uma tarifa variável de valor igual ao valor 

da tarifa variável do 2.º escalão aplicada aos utilizadores 

domésticos, €0,9500.------------------------------------------------ 

3.3.4 – Tarifário social--------------------------------------------- 

Propõe-se a criação um tarifário social, sendo critério de 

elegibilidade a demonstração de que o agregado familiar possua um 

rendimento bruto englobável para efeitos de IRS inferior a 1,5 vezes 

o valor anual da retribuição mínima garantida. ---------------------- 

Para as tarifas a praticar propõe-se a isenção da tarifa fixa, e a 

tarifa variável do 1º escalão alargada até 15m3.--------------------- 

 1.º escalão (0 a 15m3) = TV1
AD = €0,5500/m3;----------------------- 

 2.º escalão (15 a 25m3) = TV2
AD = 0,9500 x 1,7273 = €1,6409/m3;--- 

 3.º escalão (acima de 25m3) = TV3
AD = 1,6409 x 1,7273 = €2,8349/m3;- 

3.3.5 – Tarifário para famílias numerosas---------------------------- 

Propõe-se a criação um tarifário para famílias numerosas, 

estabelecendo-se uma dotação de 3m3/30 dias por elemento do agregado 

familiar, definindo-se como critério de elegibilidade a demonstração 

de que o agregado familiar seja composto por, pelo menos, de 5 

elementos.---------------------------------------------------------- 
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As tarifas a praticar são as definidas para o tarifário doméstico, 

sendo os escalões ajustados pelo produto da dotação fixada pelo nº de 

elementos do agregado que excedam o número de 4.--------------------- 

3.3.6 – Tarifário para pequenos sistemas rurais---------------------- 

A tarifa fixa proposta para este tarifário especial é , €2,0000. Para 

a tarifa variável, propõe-se uma tarifa igual ao valor da tarifa 

prevista para utilizadores domésticos.------------------------------- 

4 – CÁLCULO DO TARIFÁRIO DO SERVIÇO DE SANEAMENTO-------------------- 

4.1 – Utilizadores domésticos---------------------------------------- 

4.1.1 – Tarifa fixa-------------------------------------------------- 

No cálculo da tarifa fixa de saneamento para utilizadores domésticos 

(Tf
SD) segue-se a orientação do IRAR, adotando-se a seguinte expressão:- 

Tf
SD = Tfr

SD x Ktf
SD----------------------------------------------------------------------------------- 

Tf
SD – Tarifa fixa de saneamento para utilizadores domésticos;-------- 

Tfr
SD – Tarifa fixa de referência;------------------------------------ 

Ktf
SD – Coeficiente de disponibilidade, a definir pela entidade gestora 

entre um valor mínimo de 0,5000 e um valor máximo de 1,5000;--------- 

Adotando o valor recomendado para a tarifa fixa de referência (Tfr
SD) 

de €3,0000 e definido um coeficiente de disponibilidade (Ktf
SD) de 

1,0000, obtêm-se uma tarifa fixa de saneamento para utilizadores 

domésticos de:------------------------------------------------------ 

Tf
SD = Tfr

SD x Ktf
SD =3,0000 x 1,0000 = €2,700--------------------------- 

4.1.2 – Tarifa variável---------------------------------------------- 

Para o cálculo da tarifa variável de saneamento para utilizadores 

domésticos, recorreu-se à seguinte expressão, recomendada pelo IRAR:- 

Tv
SD = Tvm

AD x Ktv
SD----------------------------------------------------------------------------------- 

Tv
SD – Tarifa variável de saneamento para utilizadores domésticos;---- 

Tvm
AD – Valor da tarifa variável média do serviço de abastecimento, 

apurado em cada fatura;---------------------------------------------- 

Ktv
SD – Coeficiente de custo específico do saneamento, definido entre 

um valor mínimo de 0,5000 e máximo de 1,5000.------------------------ 

Adotando um coeficiente específico do saneamento (Ktv
SD) de 1,2111, o 

valor resultante da tarifa variável de saneamento para utilizadores 

finais domésticos (Tv
SD) seria de: ----------------------------------- 

Tv
SD = Tvm

AD x Ktv
SD = Tvm

AD x 1,2111------------------------------------- 

Na determinação  do volume de águas residuais (VSD) sobre o qual incide 

a tarifa variável de saneamento para utilizadores domésticos (Tv
SD), 

adotou-se a seguinte expressão:-------------------------------------- 

VSD = VAD x Kvolr
SD---------------------------------------------------------------------------------- 

VSD – Volume sobre o qual incide a tarifa variável de saneamento;----- 

VAD – Volume de abastecimento faturado;------------------------------ 

Kvolr – Coeficiente de recolha de referência, de âmbito nacional no 

valor de 0,9000.----------------------------------------------------- 

Adotando o coeficiente nacional de referência o volume sobre o qual 

incide a tarifa variável de saneamento para utilizadores domésticos 

será de:------------------------------------------------------------ 

VSD = VAD x Kvolr
SD = VAD x 0,9000-------------------------------------- 

Considerando como:-------------------------------------------------- 

CVSD – Componente variável do serviço de saneamento;------------------ 

CVAD – Componente variável do serviço de abastecimento.--------------- 

CVSD = Tv
SD x VSD  e   CVAD = Tvm

AD x VAD------------------------------------------------------ 

pelo que:----------------------------------------------------------- 

CVSD = 1,2133 x Tvm
AD x VAD----------------------------------------------------------------------- 

O que vem a demonstrar matematicamente que a componente variável do 

serviço de saneamento é equivalente a uma percentagem da componente 

variável do serviço de abastecimento, sendo para o presente caso 

proposto igual a 109%.----------------------------------------------- 
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Assim as tarifas variáveis de saneamento para utilizadores domésticos, 

ficam distribuídas da seguinte forma:-------------------------------- 

 1.º escalão (0 a 5m3) = TV1
SD = 0,5500 x 1,09 = €0,6000/m3;-------- 

 2.º escalão (5 a 15m3) = TV2
SD = 0,9500 x 1,09 = €1,0355/m3;------ 

 3.º escalão (15 a 25m3) = TV3
SD = 1,6409 x 1,09 = €1,7886/m3;------ 

 4.º escalão (acima de 25m3) = TV4
SD = 2,8349 x 1,09 = €3,090/m3.-- 

4.2 – Utilizadores não domésticos------------------------------------ 

4.2.1 – Tarifa fixa-------------------------------------------------- 

No cálculo da tarifa fixa de saneamento para utilizadores não 

domésticos (Tf
SND) adotou-se a seguinte expressão:-------------------- 

Tf
SND = Tf

SD x Ktf
SND--------------------------------------------------------------------------------- 

Tf
SND – Tarifa fixa de saneamento para utilizadores não domésticos;--- 

Tf
SD – Tarifa fixa de saneamento para utilizadores domésticos;-------- 

Ktf
SND – Coeficiente de diferenciação, definido entre um valor mínimo 

de 1,5000 e máximo de 3,0000.---------------------------------------- 

Adotando-se um coeficiente de diferenciação (Ktf
SND) de 1,5000, obtêm-

se a seguinte tarifa fixa de saneamento para utilizadores não 

domésticos:--------------------------------------------------------- 

Tf
SND = Tf

SD x Ktf
SND = 3,0000 x 1,5000 = €4,5000------------------------ 

4.2.2 – Tarifa variável---------------------------------------------- 

No cálculo da tarifa variável de saneamento para utilizadores não 

domésticos (Tv
SND), foi adoptada a seguinte expressão:---------------- 

Tv
SND = Tv

AND x Ktv
SND-------------------------------------------------------------------------------- 

Tv
SND – Tarifa variável de saneamento para utilizadores não domésticos;- 

Tv
AND – Tarifa variável de água para utilizadores não domésticos;----- 

Ktv
SND – Coeficiente de custo específico, definido entre um valor mínimo 

de 0,7000 e máximo de 3,0000.---------------------------------------- 

Adotado um coeficiente de custo específico (Ktv
SND) de 0,8000, obtêm-

se a seguinte tarifa variável de saneamento para utilizadores não 

domésticos:--------------------------------------------------------- 

Tv
SND = Tv

AND x Ktv
SND = 1,6409 x 0,8000 = €1,3127----------------------- 

4.3 – Tarifário especial--------------------------------------------- 

4.3.1 – Associações de carácter social e beneficência---------------- 

A tarifa fixa proposta para este tarifário especial é igual à proposta 

para o utilizador doméstico, €3,0000. Para a tarifa variável, propõe-

se uma tarifa igual tarifa igual à aplicada ao município pelo 

fornecedor em alta, €0,7737 (proposta AdTMAD para 2015).------------- 

4.3.2 – Utilizador sem consumo de água dos sistemas municipais e para 

pequenos sistemas rurais.-------------------------------------------- 

Para estes casos admite-se que o utilizador do sistema consome uma 

média mensal de água igual ao consumo médio mensal de um utilizador 

doméstico, servido pelas redes municipais, ou seja 3m3. Desta forma a 

tarifa mensal proposta é de €4,8000, correspondendo €3,0000 à tarifa 

de valor fixo e €1,8000 à de valor variável.------------------------- 

4.3.3 – Tarifário social--------------------------------------------- 

Propõe-se a criação um tarifário social, sendo critério de 

elegibilidade a demonstração de que o agregado familiar possua um 

rendimento bruto englobável para efeitos de IRS inferior a 1,5 vezes 

o valor anual da retribuição mínima garantida.----------------------- 

Para as tarifas a praticar propõe-se a isenção da tarifa fixa, e a 

tarifa variável do 1º escalão alargada até 15m3.--------------------- 

 1.º escalão (0 a 15m3) = TV1
AD = €0,6000/m3;---------------------- 

 2.º escalão (15 a 25m3) = TV2
AD = 1,6409 x 1,09 = €1,7886/m3;---- 

 3.º escalão (acima de 25m3) = TV3
AD = 2,8349 x 1,09 = €3,0900/m3;- 

3.3.4 – Tarifário para famílias numerosas---------------------------- 
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Propõe-se a criação um tarifário para famílias numerosas, 

estabelecendo-se uma dotação de 3m3/30 dias por elemento do agregado 

familiar, definindo-se como critério de elegibilidade a demonstração 

de que o agregado familiar seja composto por, pelo menos, de 5 

elementos.---------------------------------------------------------- 

As tarifas a praticar são as definidas para o tarifário doméstico, 

sendo os escalões ajustados pelo produto da dotação fixada pelo nº de 

elementos do agregado que excedam o número de 4.--------------------- 

5 – CÁLCULO DO TARIFÁRIO DO SERVIÇO DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS---- 

5.1 – Utilizadores domésticos---------------------------------------- 

5.1.1 – Tarifa fixa-------------------------------------------------- 

No cálculo da tarifa fixa do serviço de gestão de resíduos urbanos 

(Tf
RD) segue-se a orientação do IRAR, adotando-se a seguinte expressão:- 

Tf
RD = Tfr

RD x Ktf
RD----------------------------------------------------------------------------------- 

Tf
RD – Tarifa fixa de gestão de resíduos para utilizadores domésticos;- 

Tfr
RD – Tarifa fixa de referência de gestão de resíduos para 

utilizadores domésticos;-------------------------------------------- 

Ktf
RD – Coeficiente de disponibilidade, a definir pela entidade gestora 

entre um valor mínimo de 0,5000 e um valor máximo de 2,0000;--------- 

Adotando o valor recomendado para a tarifa fixa de referência (Tfr
RD) 

de €3,0000 e definido um coeficiente de disponibilidade (Ktf
RD) de 

1,0000, obtêm-se uma tarifa fixa de gestão de resíduos urbanos 

domésticos de: ------------------------------------------------------ 

Tf
RD = Tfr

RD x Ktf
RD =3,0000 x 1,0000 = €3,0000-------------------------- 

5.1.2 – Tarifa variável---------------------------------------------- 

Para o cálculo da tarifa variável de gestão resíduos urbanos para 

utilizadores domésticos, recorreu-se à seguinte expressão:----------- 

Tv
RD = Tvm

AD x Ktv
RD----------------------------------------------------------------------------------- 

Tv
RD – Tarifa variável de gestão de resíduos para utilizadores 

domésticos;--------------------------------------------------------- 

Tv
AD – Valor da tarifa variável média do serviço de abastecimento, 

apurado em cada factura;--------------------------------------------- 

Ktv
RD – Coeficiente de custo específico de gestão de resíduos, definido 

entre um valor mínimo de 0,5000 e máximo de 1,5000.------------------ 

Adotando um coeficiente específico de gestão de resíduos (Ktv
RD) de 

0,600, o valor resultante da tarifa variável de gestão de resíduos 

para utilizadores finais domésticos (Tv
RD) seria de:------------------ 

Tv
RD = Tvm

AD x Ktv
RD = Tvm

AD x 0,600-------------------------------------- 

Na determinação  do volume (VRD) sobre o qual incide a tarifa variável 

de gestão de resíduos para utilizadores domésticos (Tv
RD), adotou-se a 

seguinte expressão:------------------------------------------------- 

VRD = VAD x Kvolr
RD---------------------------------------------------------------------------------- 

VRD – Volume sobre o qual incide a tarifa variável de gestão de resíduos 

domésticos;-------------------------------------------------- 

VAD – Volume de abastecimento faturado;------------------------------ 

Kvolr – Coeficiente de recolha de referência, estimado no valor de 

0,700.-------------------------------------------------------------- 

Adotando o coeficiente de referência o volume sobre o qual incide a 

tarifa variável de gestão de resíduos para utilizadores domésticos 

será de:------------------------------------------------------------ 

VRD = VAD x Kvolr
RD = VAD x 0,700--------------------------------------- 

Considerando como:-------------------------------------------------- 

CVRD – Componente variável do serviço de gestão de resíduos;---------- 

CVAD – Componente variável do serviço de abastecimento.--------------- 

CVRD = Tv
RD x VRD  e   CVAD = Tvm

AD x VAD------------------------------------------------------ 

pelo que:----------------------------------------------------------- 

CVRD = 0,42 x Tvm
AD x VAD-------------------------------------------------------------------------- 
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O que vem a demonstrar matematicamente que a componente variável do 

serviço de gestão de resíduos urbanos é equivalente a uma percentagem 

da componente variável do serviço de abastecimento, sendo para o 

presente caso proposto, igual a 35%.--------------------------------- 

Assim as tarifas variáveis de gestão de resíduos urbanos para 

utilizadores domésticos, ficam distribuídas da seguinte forma:------- 

 1.º escalão (0 a 5m3) = TV1
RD = 0,5500 x 0,42 = €0,2310/m3;-------- 

 2.º escalão (5 a 15m3) = TV2
RD = 0,9500 x 0,42 = €0,3990/m3;------ 

 3.º escalão (15 a 25m3) = TV3
RD = 1,6409 x 0,42 = €0,6892/m3;------ 

 4.º escalão (acima de 25m3) = TV4
RD = 2,8349 x 0,42 = €1,1907/m3.- 

5.2 – Utilizadores não domésticos------------------------------------ 

5.2.1 – Tarifa fixa-------------------------------------------------- 

No cálculo da tarifa fixa de gestão de resíduos urbanos para 

utilizadores não domésticos (Tf
RND) adotou-se a seguinte expressão:--- 

Tf
RND = Tf

RD x Ktf
RND--------------------------------------------------------------------------------- 

Tf
RND – Tarifa fixa de gestão de resíduos  para utilizadores não 

domésticos;--------------------------------------------------------- 

Tf
RD – Tarifa fixa de gestão de resíduos para utilizadores domésticos;- 

Ktf
RND – Coeficiente de diferenciação, definido entre um valor mínimo 

de 1,5000 e máximo de 5,0000.---------------------------------------- 

Adotando-se um coeficiente de diferenciação (Ktf
RND) de 1,5000, obtêm-

se a seguinte tarifa fixa de gestão de resíduos para utilizadores não 

domésticos:--------------------------------------------------------- 

Tf
RND = Tf

RD x Ktf
RND = 3,0000 x 1,5000 = €4,5000------------------------ 

5.2.2 – Tarifa variável---------------------------------------------- 

No cálculo da tarifa variável de gestão de resíduos urbanos para 

utilizadores não domésticos (Tv
RND), foi adotada a seguinte expressão:- 

Tv
RND = Tv

AND x Ktv
RND-------------------------------------------------------------------------------- 

Tv
RND – Tarifa variável de gestão de resíduos para utilizadores não 

domésticos;--------------------------------------------------------- 

Tv
AND – Tarifa variável de água para utilizadores não domésticos;----- 

Ktv
RND – Coeficiente de custo específico, definido no valor de 0,2000.- 

Adotado um coeficiente de custo específico (Ktv
RND) de 0,2000, obtêm-

se a seguinte tarifa variável de gestão de resíduos para utilizadores 

não domésticos:----------------------------------------------------- 

Tv
RND = Tv

AND x Ktv
RND = 1,6409 x 0,2000 = €0,3282----------------------- 

5.3 – Tarifário especial--------------------------------------------- 

5.3.1 – Associações de carácter social e beneficência---------------- 

A tarifa fixa proposta para este tarifário especial é igual à proposta 

para o utilizador doméstico, €3,0000. Para a tarifa variável, propõe-

se uma tarifa igual, no valor de 42% do valor da tarifa de compra do 

município ao fornecedor de água em alta, (proposta AdTMAD para 2015), 

ou seja a tarifa variável de €0,2961.-------------------------------- 

5.3.2 – Utilizador sem consumo de água dos sistemas municipais e para 

pequenos sistemas rurais.-------------------------------------------- 

Para estes casos admite-se que o utilizador do sistema consome uma 

média mensal de água igual ao consumo médio mensal de um utilizador 

doméstico, servido pelas redes municipais, ou seja 3m3 mensais. Desta 

forma a tarifa mensal proposta é de €3,6930, correspondendo €3,0000 

ao valor da tarifa fixa e €0.6930 à variável.------------------------ 

5.3.3 – Tarifário social--------------------------------------------- 

Propõe-se a criação um tarifário social, sendo critério de 

elegibilidade a demonstração de que o agregado familiar possua um 

rendimento bruto englobável para efeitos de IRS inferior a 1,5 vezes 

o valor anual da retribuição mínima garantida. --------------------- 

Para as tarifas a praticar propõe-se a isenção da tarifa fixa, e a 

tarifa variável do 1º escalão alargada até 15m3.--------------------- 
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 1.º escalão (0 a 15m3) = TV1
AD = €0,2310/m3;----------------------- 

 2.º escalão (15 a 25m3) = TV2
AD = 1,6409 x 0,42 = €0,6892/m3;----- 

 3.º escalão (acima de 25m3) = TV3
AD = 2,8349 x 0,42 = €1,1907/m3;-- 

5.3.4 – Tarifário para famílias numerosas---------------------------- 

Propõe-se a criação um tarifário para famílias numerosas, 

estabelecendo-se uma dotação de 3m3/30 dias por elemento do agregado 

familiar, definindo-se como critério de elegibilidade a demonstração 

de que o agregado familiar seja composto por, pelo menos, de 5 

elementos.---------------------------------------------------------- 

As tarifas a praticar são as definidas para o tarifário doméstico, 

sendo os escalões ajustados pelo produto da dotação fixada pelo nº de 

elementos do agregado que excedam o número de 4.--------------------- 

Anexa-se mapa resumo das tarifas propostas--------------------------- 

Chaves, 13 de Janeiro de 2015---------------------------------------- 

O Chefe da Divisão de Águas e Resíduos------------------------------- 

(Eng. José António T.F. Carneiro)------------------------------------ 

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

DELGADO, DE 2015.01.23. --------------------------------------------- 

Do ponto de vista formal e jurídico A presente proposta merece o meu 

acolhimento. ------------------------------------------------------- 

Todavia, considerando a natureza manifestamente politica que está 

subjacente à lógica tarifaria dela emergente, deverá a mesma ser 

devidamente sancionada pela estrutura política municipal, em vista ao 

seu agendamento para uma próxima reunião de Câmara municipal. À 

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.01.23. -------------------------------------------------------- 

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

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

Dando início à análise, discussão e votação deste assunto, usou da 

palavra, o Senhor Presidente da Câmara, reconhecendo que a proposta, 

em apreciação, constitui um ajustamento algo violento ao plano 

tarifário, em vigor. ------------------------------------------------ 

Todavia, no futuro próximo, haverá, ainda, necessidade de fazer novos 

ajustamentos às tarifas de água, sendo tal medida indispensável à 

obtenção do ponto de equilíbrio entre as receitas arrecadadas pela 

autarquia e os respetivos custos, sob pena de tornar insustentável, 

do ponto de vista financeiro, o funcionamento do próprio sistema de 

abastecimento público de água. -------------------------------------- 

O novo tarifário deverá entrar em vigor a partir do próximo dia 01 de 

março, depois de devidamente publicitado. --------------------------- 

No âmbito da gestão deste dossiê, poderão ser equacionados três 

cenários de atuação: ------------------------------------------------ 

a) A Autarquia mantém-se como entidade distribuidora de água; ----- 

b) A Autarquia negoceia com o Grupo Águas de Portugal, em vista à 

verticalização do sistema de abastecimento público; ----------------- 

c) A Autarquia arrenda as instalações, ao referido grupo, gerindo 

integralmente o sistema de abastecimento público. ------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos 

contra dos Vereadores do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco 

António Chaves de Melo, e Senhor Eng. João Adérito Moura Moutinho 

concordar com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade 

com o teor da mesma. ------------------------------------------------ 

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

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

apreciação, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor 
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Dr. Francisco Melo, tendo apresentado, por escrito, a seguinte 

declaração de voto: ------------------------------------------------- 

Tal como se esperava, apresenta agora o PSD/MAI à votação uma proposta 

de aumento do preço da água, do saneamento e da recolha de lixo à 

famílias flavienses. ------------------------------------------------ 

O Partido Socialista já calculava que o Sr. Presidente fosse favorável 

a um aumento do preço do abastecimento de água e saneamento básico 

muito superior ao valor da inflação registado. ---------------------- 

Como se previa pede ao Partido Socialista que vote favoravelmente o 

aumento exagerado de água, penalizado, dessa forma todos os que residem 

em Chaves. ---------------------------------------------------------- 

O aumento é injusto e é enorme nos escalões mais baixos de consumo 

(para as famílias com habitações mais modestas). Ao invés, nos escalões 

de consumo mais altos, para as famílias com maiores consumos (várias 

casas de banho, jardins, piscinas) é insignificante e mesmo resista-

se diminuição de preço. --------------------------------------------- 

A Câmara de Vila Real iniciou uma descida dos preços em 2015, a de 

Chaves inicia um aumento de preços. Aumento que, como informou o Sr. 

Presidente, pretende continuar nos próximos 5 anos se o PSD continuar 

no Poder. ----------------------------------------------------------- 

Considerando que aumentar os escalões mais baixos em valores que rondam 

os 15% é manifestamente injusto. ------------------------------------ 

Considerando que é culpa dos anos de governação PSD a degradação das 

condutas de água e de saneamento, pois nada fez para as conservar e 

substituir em 13 anos. ---------------------------------------------- 

Considerando que essa degradação está na origem de enorme perdas e 

infiltrações que custam todos os anos milhares de euros ao município. 

Considerando que as propostas que o Partido Socialista apresentou para 

o plano de 2015, com vista a minorar as perdas e infiltrações foi 

rejeitado. --------------------------------------------------------- 

Votamos contra o presente aumento do preço da água, do saneamento e 

da recolha de lixo, em todo o Concelho por considerarmos que se toma 

a opção mais fácil, tirar dinheiro do bolso às pessoas, em vez da 

opção correta, que continua a ser investimento na melhoria e na 

manutenção das redes de abastecimento e saneamento. ----------------- 

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

De seguida, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Eng. João Adérito Moura Moutinho, tendo, apresentado, por escrito, a 

seguinte declaração de voto: ---------------------------------------- 

Voto contra esta proposta de aumento das tarifas, por várias razões. 

A primeira é que os cidadãos deste concelho têm sido sobrecarregados 

com elevados aumentos de impostos e redução de salários,  como todos 

os portugueses, e que para além disso em vez de terem algum alívio 

fiscal promovido pela autarquia, ainda têm de suportar o aumento de 

impostos aplicados pela mesma. São os vários órgãos de poder a remar 

no mesmo sentido, ou seja a aumentar os impostos aos contribuintes.-- 

A segunda é que o aumento das tarifas em causa é muito elevado, da 

ordem dos 15%, para o primeiro escalão,  tendo havido já o ano passado 

uma atualização das mesmas. ----------------------------------------- 

A terceira razão é que esta atualização tarifária não promove o combate 

ao desperdício de água,  uma vez que baixa as tarifas dos escalões de 

consumo mais altos. ------------------------------------------------- 

A quarta razão prende-se com a falta de medidas visíveis com 

forte  impato no combate  à elevada ineficiência da rede de 

distribuição de água, que permitiriam manter as tarifas atuais e 

diminuir o défice tarifário com as Águas de Portugal. --------------- 
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Deve ser referido que em Outubro de 2013 a taxa de perdas na rede de 

distribuição se situava acima dos 40%, segundo informação divulgada 

em órgãos de comunicação social, tendo sido apresentada uma proposta 

para instalação de medidores de caudais  ligados a uma rede sem fios, 

estando este sistema já a funcionar noutros  municípios, não tendo 

esta proposta sido aprovada pelo executivo autárquico. -------------- 

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

Em resposta à declaração acima exarada, usou da palavra, o Senhor 

Presidente da Câmara, tendo apresentado, verbalmente, os seguintes 

comentários: ------------------------------------------------------- 

O tarifário proposto possui tarifa social para ajudar as famílias e 

indivíduos carenciados, bem como, possui tarifa para famílias 

numerosas. --------------------------------------------------------- 

Este tarifário manifesta preocupação social e procurar diminuir o 

enorme défice de exploração. ---------------------------------------- 
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2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO 

DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DA PONTE DE VILA VERDE DA RAIA. ------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Do enquadramento legal do pedido de parecer prévio ------------- 

1. De acordo com o disposto no n.º5, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31/12, diploma legal que aprovou o Orçamento de Estado para 

2014, carece de parecer prévio vinculativo dos membros do Governo 

responsáveis pela área das finanças, nos termos e segundo a tramitação 

a regular por portaria do referido membro do Governo, a celebração ou 

a renovação de contratos de aquisição de serviços, por órgãos e 

serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da lei n.º 35/2010, de 

20 de junho e ulteriores alterações, e pelo Decreto- lei n.º 47/2013, 

de 5 de Abril, e ulteriores alterações, independentemente da natureza 

da contratante. ---------------------------------------------------- 

2. Por sua vez o n.º 12, da retro citada disposição legal, esclarece 

que, nas autarquias locais, o parecer acima referido é da competência 

do órgão executivo municipal e depende da verificação dos requisitos 
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previstos no n.º 5, da mesma norma legal, com as necessárias 

adaptações. ------------------------------------------------------- 

3. De acordo com o disposto no n.º6, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31 de dezembro, o parecer previsto no número anterior 

depende da: -------------------------------------------------------- 

a) Demonstração de que se trata da execução de trabalho não 

subordinado, para o qual se revele inconveniente o recurso a qualquer 

modalidade da relação jurídica de emprego público, bem como da 

inexistência de pessoal em situação de mobilidade especial apto para 

o desempenho das funções subjacentes à contratação em causa; -- 

b) Confirmação da declaração de cabimento orçamental; ------------ 

c) Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31 de dezembro. ----------------------------------------- 

II – Do contrato de aquisição /prestação de serviços a celebrar ---- 

1 – Tendo sido solicitado pelo Sr. Vereador Dr. Francisco Melo, 

informação sobre o estado de conservação e segurança da Ponte de Vila 

Verde da Raia, torna-se necessário recorrer a uma prestação de 

serviços, à empresa Triede. ---------------------------------------- 

2 – Considerando que o Município, atento ao evoluir do estado de 

conservação da ponte, no ano de 2007, adjudicou à empresa Triede, a 

prestação de serviços de inspeção da ponte de Vila Verde da Raia, com 

a finalidade de avaliar o estado de conservação e o levantamento das 

patologias da referida ponte. Nessa sequência, foi entregue um 

relatório, elaborado pelo Sr. Eng.º Mário Veloso, datado de julho de 

2007. -------------------------------------------------------------- 

3 – Do relatório anteriormente referido, extraíram-se as seguintes 

recomendações: ----------------------------------------------------- 

a) - No prazo de um ano (da ordem de 1 ano), proceder ao reforço 

provisório dos tramos laterais, através de escoramento fundado em 

micro estacas; ----------------------------------------------------- 

b) – Num médio prazo (da ordem dos cinco anos) proceder á 

reabilitação geral da ponte. ---------------------------------------4 

– Dando seguimento às recomendações do referido relatório, o 

Município, executou a obra recomendada, do reforço provisório dos 

tramos laterais, através de escoramento fundado em micro estacas, 

através da obra designada por “ Ponte de Vila Verde da Raia – Reforço 

Provisório dos Tramos laterais”, adjudicada à empresa Htecnic, o que 

aconteceu em 2008. ------------------------------------------------- 

5 – Face ao exposto, encetei contacto informal, com o Sr. Eng.º Mário 

Veloso, no sentido de lhe comunicar, que o município de Chaves, tinha 

necessidade de uma nova inspeção à Ponte de Vila verde da Raia e 

consequentemente de um novo relatório. Posteriormente, informalmente, 

tive conhecimento pelo Sr. Engenheiro, que numa deslocação á cidade, 

teve oportunidade de inspecionar a referida ponte, não tendo detetado 

qualquer outra patologia, além das já referidas em anterior relatório, 

aguardando comunicação da Câmara, para o envio do um novo relatório.  

6 – Assim, o valor estimado do contrato em causa é de 1.000,00€ (mil 

euros) acrescido de IVA à taxa legal em vigor. --------------------- 

7 – Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em 

causa irá ser lançada mão ao procedimento de ajuste direto, em regime 

simplificado, com base no disposto, sobre a matéria, no Código dos 

Contratos Públicos. ------------------------------------------------ 

8 – Sendo certo que o Município não tem, na presente data, recursos 

técnicos e humanos suficientemente especializados no assunto, que 

permitam garantir, de forma eficaz a execução dos serviços objeto do 

contrato. ---------------------------------------------------------- 
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9 – Atendendo á natureza do objeto do contrato de aquisição de serviços 

que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da execução de 

trabalhos subordinado, em face dos pressupostos contratuais 

evidenciados e da natureza do próprio contrato. -------------------- 

10 – 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. ------------------- 

11 – De acordo com a declaração emitida pela unidade orgânica 

responsável, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido e que 

se anexa à presente proposta, o contrato de aquisição de serviços em 

causa tem cabimento orçamental, nº 2015/223. ----------------------- 

12 –Atendendo ao disposto nas disposições combinadas previstas, 

relativamente ao artigo 7º, da Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro e 

na alínea c), do n.º 6 , do artigo 75, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

dezembro, não foi dado cumprimento à redução remuneratória, dado que 

o valor da prestação de serviços, não se enquadra na legislação em 

vigor.-------------------------------------------------------------- 

III – Da proposta em sentido estrito ------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que 

tome deliberação no sentido, de emitir, por força do disposto no n.º 

5 e no n.º12, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, 

parecer prévio favorável relativamente à celebração de contrato de 

aquisição de serviços de “Inspeção da Ponte de Vila Verde”, 

encontrando-se, no caso individual e concreto, reunidos todos os 

requisitos previstos no n.º 6, do artigo 75º, da ei n.º 82-B/2014, de 

31 de dezembro. ---------------------------------------------------- 

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

Chaves, 22 de janeiro de 2015 -------------------------------------- 

A Chefe de Divisão ------------------------------------------------- 

(Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues) ------------------------------- 

Em Anexo: Relatório de Inspeção da Obra de Arte -------------------- 

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

DELGADO, DE 2015.01.26. --------------------------------------------- 

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 

2015.01.26. -------------------------------------------------------- 

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. ATA DO ATO PÚBLICO DE SORTEIO PARA A ATRIBUIÇÃO DE SEIS LUGARES NO 

TERRADO DA FEIRA DE CHAVES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 05/2015. --------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

O Executivo Camarário, em sua reunião ordinária realizada no pretérito 

dia 05 de dezembro de 2014, deliberou, por unanimidade, autorizar a 

abertura de procedimento público - sorteio - para atribuição do direito 
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de ocupação de seis lugares no terrado da Feira de Chaves, de acordo 

com o Programa de Procedimento Público apresentado. ----------------- 

Do ato público do sorteio, realizado no passado dia 21 de janeiro de 

2015, pelas 14h30, no Salão Nobre do Município Chaves foi lavrada a 

respetiva ata, que se junta em anexo. ------------------------------- 

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

Face ao exposto, tomo a iniciativa de sugerir que o presente assunto 

seja agendado para uma próxima reunião ordinária do executivo 

municipal, para conhecimento. --------------------------------------- 

À consideração Superior. ------------------------------------------- 

Chaves, 22 de janeiro de 2014 -------------------------------------- 

A Técnica Superior ------------------------------------------------- 

(Cristiana Morais) ------------------------------------------------- 

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

Aos vinte e um dias do mês de janeiro de 2015 realizou-se, pelas 14h30, 

no Salão Nobre do Município de Chaves, o ato público do sorteio 

tendente à atribuição do direito de ocupação de seis lugares no terrado 

da feira semanal. ---------------------------------------------------  

O Presidente da Comissão em funções iniciou pela apresentação da lista 

de candidatos admitidos, conforme artigo 4.º do Programa Procedimento 

Público aprovado por unanimidade pelo executivo Municipal, em sua 

reunião ordinária, no pretérito dia 05 de dezembro de 2014. Informou 

ainda que o ato de sorteio é aberto ao público em geral, mas nele só 

poderão intervir os candidatos admitidos, que constam da lista, ou os 

seus legais representantes. ----------------------------------------- 

De seguida, o Presidente da Comissão em funções fez uma breve 

explicação da metodologia do sorteio, com vista à atribuição dos seis 

lugares de terrado, sendo apresentada, a planta com a disposição 

espacial dos lugares, D27, D29, D30 e D33 com as dimensões de 8m x 4m, 

e o lugar E26 com 8m x 5m, todos este destinados à venda de têxteis, 

vestuário, malas e similares, e ainda o lugar C2 com 8m x 5m, destinado 

à venda de calçado, que se junta a esta ata, da qual fará parte 

integrante. -------------------------------------------------------- 

Os presentes foram questionados sobre a persistência de alguma dúvida 

a esclarecer antes do início do ato. -------------------------------- 

Não tendo sido apresentada qualquer dúvida, prosseguiu-se à 

identificação dos candidatos liminarmente excluídos, com indicação das 

razões que determinaram a sua exclusão, muito concretamente: -------- 

 NOME RAZÕES DE EXCLUSÃO 

1 ANTÓNIO PAULO DOS ANJOS MACHADO Comprovativo de não dívida AT 

2 NACER NAQOURI 
Comprovativo de não dívida AT e 

SS  

3 ELHOCEINE ECHARRAKI 
Comprovativo de não dívida AT e 

SS  

4 FERNANDO VARGAS DA SILVA 
Comprovativo de não dívida AT e 

SS 

5 
ANSELMO ORLANDO DOS SANTOS 

PESSOA 

Falta de assinatura do 

requerimento 

Título de exercício de feirante 

| cartão de feirante  

Comprovativo de não dívida AT e 

SS 

6 
GRACINDA DELFINA VIEIRA 

FERREIRA GONÇALVES 

Título de exercício de feirante 

| cartão de feirante 

7 
SUSANA ALEXANDRA DOS SANTOS 

RODRIGUES 

Comprovativo de não dívida AT e 

SS 
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8 MUSTAPHA ERRAIHANI Comprovativo de dívida AT 

9 HASSAN EL MOUAHHID 
Comprovativo de não dívida AT e 

SS 

10 MÁRIO CASEMIRO DA SILVA 
Comprovativo de não dívida AT e 

SS 

11 SIMÃO LUIS REIS ANJOS 
Comprovativo de não dívida AT e 

SS 

12 
ADRIANA SOFIA MACHADO RIBEIRO 

UNIPESSOAL, LDA. 
Comprovativo de não dívida SS 

De seguida, o presidente da Comissão abriu um período de reclamação, 

por forma a permitir que os candidatos excluídos liminarmente 

apresentassem por escrito, reclamações sobre a respetiva exclusão.--- 

Não tendo sido apresentada qualquer reclamação, prosseguiu-se à 

identificação dos candidatos admitidos, conforme lista previamente 

elaborada pela ordem da data de entrada de candidatura, muito 

concretamente: ----------------------------------------------------- 

 DATA HORA NOME 
SETOR DE 

ATIVIDADE 

1 02.01.2015 10:30 ESPERANÇA DO CÉU XAVIER CUNHA TEXTEIS 

2 05.01.2015 14:05 CARLA CONCEIÇÃO FERREIRA DE 

SOUSA 

TEXTEIS 

3 05.01.2015 14:05 CARLA MARIA CAMPOS TEXTEIS 

4 06.01.2015 09:30 MAXIMINO DA SILVA MARAVILHA TEXTEIS 

5 07.01.2015 10:10 HELDER FERNANDES MENDES BRITO TEXTEIS 

6 07.01.2015 11:00 MOHAMED ABOUFARIS AJAB TEXTEIS 

7 08.01.2015 15:00 JOSÉ MANUEL DAS NEVES ALVES - 

CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE 

TEXTEIS 

8 13.01.2015 10:30 MARIA FERNANDA GARCIA RODRIGUES CALÇADO 

9 13.01.2015 10:30 BOUCHAIB EDDAHAQUI TEXTEIS 

10 15.01.2015 14:30 JOSÉ AUGUSTO CAMPOS PEREIRA TEXTEIS 

11 20.01.2015 15.15 JOSÉ BARBOSA DE SOUSA TEXTEIS 

Não se encontravam presentes os candidatos Maximino da Silva Maravilha 

e José Augusto Campos Pereira, nem se fizeram representar por seus 

legais representantes, pelo que foram excluídos do sorteio. --------- 

Uma vez que apenas existia uma candidatura para o setor do calçado, 

bem como um lugar para atribuir a este setor, mais concretamente o 

lugar C2, o Presidente da Comissão sugeriu atribuí-lo de imediato a 

Maria Fernanda Garcia Rodrigues, pelo que questionou os presentes se 

alguém quereria apresentar reclamação. Não existindo qualquer 

reclamação o Presidente da Comissão deu por concluída a atribuição do 

lugar C2, dando de imediato início à metodologia prevista no artigo 

6.º do Procedimento Público, aprovado pelo executivo municipal, 

colocando-se os 8 papéis num saco, 3 em branco e 5 numerados com a 

respetiva referência dos lugares disponíveis, nomeadamente D27, D29, 

D30, D33 e E26. Os concorrentes retiraram, pela ordem da lista de 

candidatos, o respetivo papel, que conservaram em seu poder. De 

seguida, foram revelados pelos próprios candidatos o número indicado 

no respetivo papel, muito concretamente:----------------------------- 

 DATA HORA NOME 
SETOR DE 

ATIVIDADE 
LUGAR 

1 02.01.2015 10:30 ESPERANÇA DO CÉU XAVIER 

CUNHA 

TEXTEIS Branco 

2 05.01.2015 14:05 CARLA CONCEIÇÃO FERREIRA DE 

SOUSA 

TEXTEIS D27 

3 05.01.2015 14:05 CARLA MARIA CAMPOS TEXTEIS D33 

4 06.01.2015 09:30 MAXIMINO DA SILVA MARAVILHA TEXTEIS --- 
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5 07.01.2015 10:10 HELDER FERNANDES MENDES 

BRITO 

TEXTEIS Branco 

6 07.01.2015 11:00 MOHAMED ABOUFARIS AJAB TEXTEIS Branco 

7 08.01.2015 15:00 JOSÉ MANUEL DAS NEVES ALVES 

- CABEÇA DE CASAL DA 

HERANÇA DE 

TEXTEIS D29 

8 13.01.2015 10:30 MARIA FERNANDA GARCIA 

RODRIGUES 

CAÇÇADO C2 

9 13.01.2015 10:30 BOUCHAIB EDDAHAQUI TEXTEIS E26 

10 15.01.2015 14:30 JOSÉ AUGUSTO CAMPOS PEREIRA TEXTEIS --- 

11 20.01.2015 15:15 JOSÉ BARBOSA DE SOUSA TEXTEIS D30 

Finalizado o sorteio foi comunicado aos candidatos, a quem foram 

atribuídos lugares, que a sua ocupação, fica sujeita ao pagamento das 

respetivas taxas de ocupação, nos termos do Regulamento e Tabela de 

Taxas do Município de Chaves.---------------------------------------- 

Não se tendo registado a existência de qualquer reclamação, o 

Presidente da Comissão deu por encerrado o ato público, do qual se 

lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada irá ser assinada 

por todos os membros da Comissão designada, presentes.--------------- 

A Comissão responsável,---------------------------------------------- 

Dr. Marcos Barroco -------------------------------------------------- 

Dra. Cristiana Morais ----------------------------------------------- 

Isaac da Cruz Dias -------------------------------------------------- 

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

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. AGOSTINHO PIZARRO DATADO DE 

22.01.2015. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. À consideração superior----------------------------- 

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

DELGADO, DE 2015.01.23. --------------------------------------------- 

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 

2015.01.23. -------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

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 treze horas, para constar se lavrou a presente ata, e eu, 

Marcelo Caetano Martins Delgado, redigi e vou assinar, junto do 

Presidente. -------------------------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 


