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EDITAL Nº31/2021 

 
 
Nuno Vaz Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Chaves, torna público que, de harmonia 

com a deliberação da Câmara Municipal, tomada em reunião ordinária realizada no dia 18 de 

fevereiro de 2021, deu-se início, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 98.º do Código do 

Procedimento Administrativo, ao procedimento  tendente à elaboração do projeto do regulamento 

do programa municipal de apoio às empresas e empresários do concelho em virtude da pandemia 

por Covid-19, tendo por objetivo estabelecer medidas excecionais e temporárias, no contexto da 

pandemia do COVID-19, definindo e regulamentando os termos e as condições de atribuição do 

apoio do Município de Chaves destinado à proteção e à liquidez do tecido empresarial local, tendo 

em vista a mitigação de situações de crise empresarial e a manutenção do nível de emprego do 

concelho, documento que se junta em anexo. 

 

Mais torna público que, os eventuais interessados deverão constituir-se no enunciado procedimento 

no prazo de 10 dias úteis, atenta a previsão do n.º 1 do artigo 68.º do Código do Procedimento 

Administrativo, a contar da data de publicação do presente edital no site institucional do Município 

de Chaves, com vista a apresentar os seus contributos para a elaboração do projeto do supracitado 

regulamento, a qual deve ser formalizada por escrito e dirigida, via postal, ao Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, Praça de Camões, 5400 – 150 Chaves, ou através de meio eletrónico – 

municipio@chaves.pt – dentro do mesmo prazo. 

 

Para constar, e inteiro conhecimento de todos, se publica o presente Edital, que vai ser afixado nos 

lugares do costume. 

E eu, __________________________ Cristina Maria Fernandes Rodrigues, Chefe da Unidade 

Flexível de 3.º Grau de Contratos e Expropriações, no uso de competências delegadas por 

despacho da Chefe de Divisão de Administração Geral, Dra. Carla Negreiro, de 27/11/2020, o 

subscrevi. 

 
Chaves, 23 de fevereiro de 2021 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

(Nuno Vaz) 

 

 
















