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Nº 16 – Reunião ordinária da 

Câmara  Municipal  de Chaves 

                                 Realizada no dia 03 de julho 

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

Aos três dias do mês de julho do ano dois mil e quinze, nesta cidade 

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

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

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

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

Castanheira Penas, Sra. Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, 

Sr. João Carlos Alves Neves, Sr. Dr. Francisco António Chaves de Melo, 

Sr. Dr. Paulo Francisco Teixeira Alves, Sr. Eng. João Adérito Moura 

Moutinho e comigo, Marcelo Caetano Martins Delgado, Diretor de 

Departamento de Coordenação Geral. ---------------------------------- 

 

 

Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram quinze 

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

dia previamente elaborada e datada de trinta de junho de dois mil e 

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

 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

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

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

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

Monteiro Cabeleira, tendo facultado, ao Executivo Municipal, cópia dos 

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

- Informação 42/DGF/2015 – Requerimento apresentado pelo Senhor 

Vereador Dr. Francisco Melo. ---------------------------------------- 

- Relatório de Contas – 2014 – da Associação Promotora do Ensino de 

Enfermagem em Chaves. ----------------------------------------------- 

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

 

 

II – REQUERIMENTOS APRESENTADOS PELOS VEREADORES DO PARTIDO 

SOCIALISTA, SENHOR ENG. JOÃO ADÉRITO MOURA MOUTINHO E SENHOR DR. 

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

Sobre esta matéria, no que concerne ao requerimento apresentado pelo 

Vereador do Partido Socialista, Senhor Eng. João Adérito Moura 

Moutinho, datado do dia 01 de julho do corrente ano, relacionado com 

o ponto da situação sobre o licenciamento do Balneário Termal de Vidago 

e, bem assim, sobre o regime do protocolo celebrado entre a empresa 

“Unicer” e o Município, tendo como objeto o fornecimento de água ao 

referido balneário, o Presidente da Câmara prestou, sobre a matéria, 

verbalmente, os seguintes esclarecimentos: -------------------------- 

1 – A execução da empreitada relacionada com a construção do balneário 

está, na presente data, concluída. ---------------------------------- 

2 – O licenciamento do balneário – Licença de instalação – ainda não 

foi, na presente data, desenvolvido o procedimento tendente à 

realização de vistorias, para o efeito. ----------------------------- 

3 – Irão ser requeridas, oportunamente, as respetivas vistorias, junto 

das diversas entidades competentes, nomeadamente, junto da Proteção 

Civil. ------------------------------------------------------------- 
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4 – Posteriormente, serão realizadas análises à água utilizada no 

balneário, sendo, sequencialmente, solicitada a vistoria competente, 

junto da Direção Geral de Saúde, em vista ao adequado funcionamento 

do balneário. ------------------------------------------------------- 

5 – Relativamente ao caudal de água a fornecer pela empresa “Unicer” 

ao balneário e, bem assim, no que concerne à duração temporal do 

protocolo celebrado com a mesma, tais prescrições constam do seu 

clausulado, documento cujo teor irá ser facultado ao Vereador 

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

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

Concluindo a sua intervenção, o Presidente da Câmara deu nota do 

relatório preliminar das tarefas realizadas, no âmbito da proposta 

apresentada pelo Vereador do Partido Socialista, Eng. João Adérito 

Moura Moutinho, sobre a criação de um sistema de transportes públicos 

para a Quinta do Rebentão, documento cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e que se anexa 

a presente ata sob o n.º 4. ----------------------------------------- 

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

Seguidamente, o Presidente da Câmara passou a apreciar os 

requerimentos, oportunamente, apresentados pelo Vereador do Partido 

Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo, abaixo melhor 

identificados: ----------------------------------------------------- 

1 – Pedido de Informação – Relacionado com o acompanhamento da Execução 

do Contrato de Concessão de transportes Públicos Urbanos – TUC -, cujo 

teor seguidamente se transcreve: ------------------------------------ 

Considerando que os documentos da prestação de contas referentes ao 

exercício de 2014 da concessionária não foram disponibilizados nos 

prazos legais para a apreciação pelos membros do executivo municipal. 

Considerando que a falta de informação impossibilita a formulação do 

sentido de voto. ---------------------------------------------------- 

Requere-se que o ponto seja retirado da ordem de trabalhos. --------- 

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

2 – Pedido de obtenção de cópia do documento relacionado com a revisão 

do regulamento de horário de funcionamento dos estabelecimentos 

comerciais do Município de Chaves, cujo teor seguidamente se 

transcreve: -------------------------------------------------------- 

Estando em falta o documento Revisão do Regulamento de Horário de 

funcionamento dos estabelecimentos comerciais do Município de Chaves, 

nas cópias que me enviaram com os documentos e os assuntos da ordem 

de trabalhos da próxima reunião do Executivo Municipal, requere-se: - 

- Cópia do documento: Revisão do Regulamento de horário de 

funcionamento dos estabelecimentos comerciais do Município de Chaves.- 

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

3 – Atividade dos serviços do Município – Serviços Operacionais, cujo 

teor seguidamente se transcreve: ------------------------------------ 

- Considerando que os serviços do Município devem estar ao serviço da 

população em geral, sem se concentrarem na sua atividade em quaisquer 

instituições, coletivas ou privadas. -------------------------------- 

- Considerando que os serviços municipais realizaram alegadamente 

obras na associação de direito privado “Chaves Social” nomeadamente: 

emboço e reboco de paredes; aplicação de tetos falsos em pladur, 

pintura de paredes e tetos, entre outros serviços somos a requerer. - 

- Protocolo que permita ou obrigue a CMC a realizar esses 

serviços/obras. ---------------------------------------------------- 

- Descrição da totalidade dos serviços prestados em já 2015 e no ano 

anterior (2014), referindo os custos de materiais, mão de obra e 

transportes. ------------------------------------------------------- 
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- Pessoa e cargo no Município que autorizou. ------------------------  

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

Em resposta aos requerimentos acima identificados, o Presidente da 

Câmara prestou, pela ordem indicada, os seguintes esclarecimentos: -- 

1 – No que concerne a disponibilização de cópia dos documentos 

solicitados, muito concretamente, sobre o acompanhamento da execução 

do contrato de concessão de serviço público de transportes – TUC – e 

sobre o projeto de regulamento de horários de funcionamento dos 

estabelecimentos comerciais do Município de Chaves, o Presidente da 

Câmara entregou cópia no decurso da reunião de tais documentos ao 

Vereador Peticionário. ---------------------------------------------- 

2 – Relativamente ao requerimento relacionado com a atividade dos 

serviços do Município – Serviços Operacionais – o mesmo irá ser 

devidamente ponderado, sendo prestada toda a informação, nos termos 

legais, em sede de próxima reunião ordinária do Executivo Camarário.- 

 

 

III – ALTERAÇÃO DO CALENDÁRIO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO EXECUTIVO. - 

Sobre este assunto, o Presidente da Câmara deu nota da possibilidade 

de ser formalizada proposta, a agendar para uma próxima reunião 

ordinária desta Câmara, no sentido de ser alterado o calendário 

estabelecido para o funcionamento de tais reuniões, sendo de admitir 

que as mesmas possam ter lugar à Quinta-Feira à tarde ou à Sexta-feira 

de manhã. -----------------------------------------------------------  

 

  

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, tendo abordado os seguintes assuntos 

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

- Revisão do PDM - Sobre este assunto, o Vereador interveniente, 

começou por referir o facto de não ter conhecimento dos procedimentos 

que vêm sendo adotados, em vista à revisão do PDM do Concelho de 

Chaves, nomeadamente, sobre as ações e estudos preparatórios, 

eventualmente, já materializados. ----------------------------------- 

O Procedimento de revisão de tal documento estratégico – PDM – deve 

pressupor uma auscultação pública e, bem assim, a realização de estudos 

complementares e a produção de documentos técnicos, sobre o 

ordenamento do território concelhio. -------------------------------- 

Na presente data ainda não lhe foi facultado o acesso a tal informação 

relevante, sobre o procedimento de revisão do PDM. ------------------ 

- Liquidação e venda das Ações detidas pelo Município no grupo Águas 

de Portugal - Sobre este assunto, o Vereador interveniente, solicitou 

informação sobre a eventual formalização, por parte da Autarquia, de 

proposta negocial, dirigida à empresa Águas do Norte, S.A, tendo como 

objeto a alienação das ações detidas pelo Município de Chaves, em tal 

sociedade. --------------------------------------------------------- 

Não se confirmando tal formalização negocial, questionou o Presidente 

da Câmara, sobre a oportunidade e o momento de apresentação de tal 

proposta negocial. -------------------------------------------------- 

- IPB - Cursos - Sobre este assunto, o Vereador interveniente, 

solicitou informação, relacionada com a decisão tomada pelo IPB no que 

concerne aos cursos profissionais que irão ser desenvolvidos, em 

Chaves, tanto mais que a CIM, no ano em curso, não apresentou qualquer 

estudo sobre a adequada coordenação de tais cursos profissionais a 

desenvolver no Concelho de Chaves. ---------------------------------- 
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Era importante apurar, junto da CIM, se a mesma irá elaborar ou não 

tal estudo. --------------------------------------------------------- 

- Paragem de autocarros localizada junto à estrada nacional de ligação 

à localidade de Casas de Monforte - Sobre este assunto, o Vereador 

interveniente, deu nota da danificação da paragem de autocarros acima 

identificada, e cujos danos vieram a ser provocados pela colisão de 

uma viatura municipal com a aludida paragem. ------------------------ 

Neste contexto, deverá a Autarquia proceder à reparação de tal 

estrutura. --------------------------------------------------------- 

- Relato sobre a visita realizada à rede de saneamento do Município: 

Sobre esta matéria, o Vereador interveniente começou por destacar a 

simpatia e o profissionalismo dos trabalhadores da autarquia que 

acompanharam a visita à rede em causa. ------------------------------ 

Da visita realizada, tornou-se inequívoca a necessidade de adoção de 

medidas de modernização, no próprio sistema, quer em termos 

qualitativos, indissociáveis da ausência de automatização, quer em 

termos quantitativos. ----------------------------------------------- 

Numa perspetiva qualitativa, os descarregadores existentes são 

bastante artesanais face ao fim prosseguido. ------------------------ 

A rede carece, urgentemente, de um cadastro para apurar a 

compatibilidade e eficácia dos descarregadores. --------------------- 

Regista-se, de forma negativa, que a autarquia paga mais pelo 

tratamento de afluentes do que aquilo que arrecada pelo fornecimento 

de água às populações. ---------------------------------------------- 

Dever-se-ão adotar medidas para cadastrar a rede pública, com todas 

as vantagens daí emergentes para a fiabilidade do sistema. ---------- 

A rede não dispõe de qualquer mecanismo automático de monitorização 

de caudais, nem sistema que permita o redimensionamento dos respetivos 

fluxos. ------------------------------------------------------------ 

A rede de saneamento carece de um acompanhamento urgente, sendo 

indispensável a promoção de uma campanha de sensibilização, junto das 

populações sobre a descarga direta de água dos telhados para a rede 

de saneamento. ------------------------------------------------------ 

Tal campanha deverá, ainda, sensibilizar os cidadãos para a redução 

dos custos que estão associados à correta canalização das águas 

pluviais, evitando-se a sua canalização para a rede de saneamento. -- 

Os caudais de infiltração constituem um grave problema para a eficácia 

e eficiência da rede. ----------------------------------------------- 

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

Na sequência da intervenção que antecede, do Vereador do Partido 

Socialista, usou da palavra, o Presidente da Câmara, tendo prestado, 

sobre as questões afloradas, os seguintes esclarecimentos: ---------- 

1 – A revisão do PDM do Concelho de Chaves, foi contratualizada com a 

empresa que, para o efeito, veio a ser selecionada no procedimento de 

contratação promovido pela Autarquia. ------------------------------- 

2 – As diversas fases de desenvolvimento da revisão do PDM irão ser 

levadas, oportunamente, ao conhecimento dos Órgãos Municipais. ------ 

3 – O procedimento de revisão, de acordo com os prazos fixados no 

respetivo caderno de encargos, cuja cópia foi facultada a todos os 

Vereadores do Partido Socialista, deverá estar concluído até dezembro 

de 2016. ------------------------------------------------------------ 

4 – Relativamente à alienação das ações detidas pela Autarquia no 

grupo “Águas de Portugal”, o Presidente da Câmara, dando execução à 

deliberação tomada, sobre a matéria, pela Assembleia Municipal, apenas 

ficou legitimado a manifestar a intenção de vender tais ações. ------ 
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5 – A empresa “Águas do Norte” apenas começou a funcionar no pretérito 

dia 01 de julho, estando, assim, prejudicada a resposta a algumas das 

questões apresentadas, sobre a matéria, pelo Vereador peticionário. - 

6 - O ofício dirigido à mencionada empresa, titulando a intenção da 

autarquia, em proceder à venda de tais ações, já foi, no dia de hoje, 

enviado, nos termos legalmente consagrados. ------------------------- 

7 – Por último, no que diz respeito aos cursos a desenvolver pelo IPB, 

os mesmos ainda não foram referenciados, aguardando-se a sua 

aprovação, nos termos do quadro legal aplicável. -------------------- 

8 – O IPB apresentou uma lista de 31 cursos, sendo certo que, partindo 

de tal seriação, poderão ser escolhidos 5 cursos, os quais deverão 

funcionar, em Chaves, muito concretamente, Informática, Vendas e 

Marketing, Serviço Social, Técnico Alimentar, Energias Renováveis e 

Instalações Elétricas. ---------------------------------------------- 

9 – O IPB já foi sensibilizado para, no futuro, ser desenvolvido, em 

Chaves, um curso sobre turismo e termalismo. ------------------------ 

10 – Quanto à reparação da paragem de Autocarros, situada na Estrada 

Nacional, a mesma irá ser solicitada, junto da Divisão de Recursos 

Operacionais. ------------------------------------------------------ 

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

Em complemento à intervenção do Presidente da Câmara, e no que concerne 

ao estado de conservação da rede de saneamento, usou da palavra, o 

Vereador do responsável pela respetiva área de intervenção, Dr. Paulo 

Francisco Teixeira Alves, tendo referido o seguinte: ---------------- 

1 – Está previsto um investimento no valor de 5 milhões de euros, em 

vista ao melhoramento do Sistema Público, em apreciação, o qual irá 

permitir uma redução significativa da taxa de perdas do próprio 

sistema. ----------------------------------------------------------- 

2 – Tal investimento irá ser programado ao longo dos próximos cinco 

anos. -------------------------------------------------------------- 

 

 

III - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA, ENG. JOÃO ADÉRITO 

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

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

Adérito Moura Moutinho, tendo abordado os seguintes assuntos 

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

- Taxa de Execução Orçamental - Sobre este assunto, o Vereador 

interveniente, solicitou mapa relativo à execução orçamental e com 

incidência ao 1º semestre de 2015. ---------------------------------- 

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

Tal relatório foi, de imediato, facultado ao Vereador peticionário, 

pelo Vereador responsável pela respetiva área de intervenção 

municipal, Dr. Paulo Alves, documento que aqui se dá por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais. -------------------------- 

- Abastecimento de Gás, em Vidago - Sobre este assunto, o Vereador 

interveniente, salientou o facto de ter tido conhecimento que, na Vila 

de Vidago, existir gás canalizado. ---------------------------------- 

Todavia, há alguns comerciantes que não são servidos por tais serviços 

de fornecimento de gás, atendendo ao facto do instituto de Estradas, 

não autorizar, para o efeito, a abertura das respetivas valas 

indispensáveis à colocação das respetivas infraestruturas. ---------- 

Neste contexto, deverá autarquia acompanhar melhor esta situação, em 

vista a melhorar o dinamismo económico da Vila de Vidago. ----------- 

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

De imediato, e em resposta à questão acima exarada, usou da palavra, 

o Presidente da Câmara, tendo referido que as estradas de Portugal não 
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vêm qualquer inconveniente na abertura das ditas valas, desde que seja 

feita a adequada reposição dos pavimentos – reposição total – por 

parte da empresa distribuidora de gás. ------------------------------ 

- Base de dados - Sobre este assunto, o Vereador interveniente, 

solicitou informação sobre a existência de uma base de dados de 

associações agrícolas e/ou cooperativas, na qual estejam registados 

todos os elementos essenciais de tais organismos. ------------------- 

Solicitou, também, informação, sobre os apoios, eventualmente, 

concedidos, pela Autarquia, a tais associações, sendo identificadas 

algumas das ações materializadas pelo Município, em vista ao 

desenvolvimento de tais projetos associativos, nomeadamente 

incentivando a criação de novas associações e/ou cooperativas. ------ 

Por ultimo, o Vereador interveniente solicitou informação, sobre a 

situação da Cooperativa Agrícola de Chaves, nomeadamente, sobre o 

número de associados, produtos que a mesma abrange, o seu património 

e o número dos seus colaboradores. ---------------------------------- 

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

De imediato, e em resposta à questão acima exarada, usou da palavra, 

o Presidente da Câmara, para referir que a Autarquia, dentro do seu 

quadro de competências, tem concedido o seu apoio institucional, no 

sentido de ser desenvolvido o setor cooperativo, no Concelho de 

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

O Município não dispõe de qualquer base de dados relacionada com as 

matérias indicadas pelo Vereador peticionário. ---------------------- 

Por último, relativamente aos elementos solicitados, sobre a 

Cooperativa Agrícola de Chaves, a Autarquia não dispõe, nem tem que 

dispor, de tal informação, embora seja do seu conhecimento que a 

Cooperativa, em causa, está a produzir Vinho. ----------------------- 

- Indicadores de Qualidade - Sobre este assunto, o Vereador 

interveniente, solicitou informação, sobre a existência de indicadores 

de qualidade dos serviços públicos prestados pela Autarquia, nas suas 

diversas áreas de intervenção. -------------------------------------- 

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

De imediato, e em resposta à questão acima exarada, usou da palavra, 

o Presidente da Câmara, tendo referido que, uma parte significativa 

dos serviços municipais de atendimento, encontra-se devidamente 

certificada, para efeitos da aplicação da norma da qualidade. ------- 

- Nadadores-salvadores - Sobre este assunto, o Vereador interveniente, 

solicitou informação, sobre a existência de nadadores-salvadores nas 

piscinas municipais. ------------------------------------------------ 

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

De imediato, e em resposta à questão acima exarada, usou da palavra, 

o Vereador, Dr. Paulo Francisco Teixeira Alves, tendo referido que, 

atualmente, as piscinas do Rebentão estão dotadas de quatro nadadores-

salvadores. -------------------------------------------------------- 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

 

1. ATAS: 

 

 

1.1. Aprovação da ata da reunião extraordinária da Câmara Municipal 

de Chaves, realizada em 26 de junho de 2015. ------------------------ 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar, 

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

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. LUTO MUNICIPAL PELO FALECIMENTO DO DR. DOMINGOS BENJAMIM CARNEIRO 

FERREIRA - DESPACHO nº 32/GAP/15. ----------------------------------- 

Foi presente o despacho identificado em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Foi com profundo pesar que a Câmara Municipal de Chaves tomou 

conhecimento do falecimento do Dr. Benjamim Ferreira. --------------- 

Pelo seu desempenho como Vereador do Executivo Municipal de Chaves;-- 

Pelo cargo exercido como Presidente da Comissão Regional de Turismo 

do Alto Tâmega e Barroso;-------------------------------------------- 

Pelo trabalho como docente, na Escola Fernão de Magalhães, no 

Magistério Primário de Chaves e na UTAD;----------------------------- 

Pelas suas reconhecidas qualidades pessoais, designadamente a 

capacidade de diálogo e de tolerância, ética moral e competência;---- 

Em expressão de justa homenagem a Benjamim Ferreira, entendi que a 

bandeira municipal fosse colocada a meia haste e declaro luto municipal 

por um dia – 25 de junho.-------------------------------------------- 

II – Da proposta em Sentido Estrito---------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões anteriormente expostas, tomo a 

liberdade de sugerir ao Executivo Camarário que delibere no sentido 

de: ---------------------------------------------------------------- 

a) Aprovar um voto de pesar pelo falecimento do Senhor Doutor 

Benjamim Ferreira, que ocorreu no dia 24 de junho de 2015;----------- 

b) Ratificar, nos termos do disposto no n.º 3, do art. 35, da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, o presente despacho o qual decreta o 

luto municipal do dia 25 do mês de junho do corrente ano.------------ 

Chaves, 25 de junho de 2015------------------------------------------ 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho proferido pelo Senhor Presidente, datado do pretérito dia 

25 de junho. -------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, por unanimidade, dar conhecimento do voto de pesar aos 

familiares do falecido Dr. Benjamim Ferreira. -----------------------  

 

 

2.2. REVISÃO DO REGULAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO MUNICÍPIO DE CHAVES. PROPOSTA N.º 

89/GAP/2015. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Antecedentes e Justificação ------------------------------------ 

1. Considerando que o regime de horários dos estabelecimentos 

comerciais da cidade de Chaves encontra-se, atualmente, previsto no 

Regulamento de Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos 

Comerciais do Município de Chaves, publicado no Apêndice nº 42 – II 

Série do Diário da Republica nº 137, de 17/06/1997, com as alterações 

introduzidas pela entrada em vigor do DL nº 48/2011, de 1 de abril;-- 
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2. Considerando que, no pretérito dia 16 de janeiro, foi publicado o 
DL nº 10/2015, o qual regula o novo jurídico de acesso e exercício de 

atividades comércio, serviços e restauração; ------------------------ 

3. Considerando que tal diploma legal entrou em vigor no dia 1 de março 
de 2015; ------------------------------------------------------------ 

4. Considerando que, no pretérito dia 10 de abril, foi aprovada, pelo 
órgão executivo camarário, a Proposta nº 23/GAP/2015, de 1 de abril, 

consubstanciada no início do procedimento tendente à revisão do 

Regulamento de Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos 

Comerciais do Município de Chaves; --------------------------------- 

5. Considerando que o o DL nº 10/2015, de 16 de janeiro, comporta no 
seu clausulado uma profunda alteração ao modelo até aqui vigente, 

consagrando num único regime jurídico de acesso e exercício das 

atividades comercio, serviços e restauração (RJACSR); --------------- 

6. Considerando que o DL nº 10/2015 (RJACSR), para além de estabelecer 
a disciplina jurídica aplicável aos referidos setores, procede também 

à alteração do DL nº 48/96, de 15 de maio, alterado pelos Decretos-

Lei nº 126/96, de 10 de agosto, 111/2010, de 15 de outubro e DL nº 

48/2011, de 1 de abril, o qual estabelece o regime dos horários de 

funcionamento dos estabelecimentos; --------------------------------- 

7. Considerando que, nos termos do RJACSR, os estabelecimentos de venda 
ao público, de prestação de serviços, de restauração ou de bebidas, 

os estabelecimentos de restauração ou de bebidas com espaço para dança 

ou salas destinadas a dança, ou onde habitualmente se dance, ou onde 

se realizem, de forma acessória, espetáculos de natureza artística, 

os recintos fixos de espetáculos e de divertimentos públicos não 

artísticos passam a ter horário de funcionamento livre 1; ----------- 

8. Considerando, neste contexto, que o titular da exploração do 

estabelecimento, ou quem o represente, deixa de estar obrigado a 

proceder à mera comunicação prévia, no «balcão do empreendedor», do 

horário de funcionamento, bem como das suas alterações, cedendo a 

favor da liberalização de horários de funcionamento dos 

estabelecimentos, deixando de estar sujeito a qualquer formalismo ou 

procedimento2; ------------------------------------------------------ 

9. Considerando que estamos em presença de uma radical alteração das 
regras até agora em vigor que, para cada classe de estabelecimentos, 

se estabelecia um limite de horário noturno em ordem a assegurar o 

direito ao descanso dos cidadãos, procurando compatibilizar os vários 

e legítimos interesses em presença; --------------------------------- 

10. Considerando, no entanto, que o referido diploma legal procede a 

uma descentralização da decisão de limitação de horários, podendo as 

autarquias restringir os períodos de funcionamento, atendendo a 

critérios relacionados com a segurança e proteção da qualidade de vida 

dos cidadãos, sempre sem prejuízo da legislação laboral e do ruído; 

11. Considerando que, nesta justa medida, a experiência até agora 

registada no Município de Chaves com o Regulamento atualmente em vigor 

permite concluir que a liberalização dos horários implicará, em 

determinados setores e determinadas zonas da cidade, um agudizar de 

situações de incomodidade para as pessoas que vivem nas proximidades 

de tais estabelecimentos, designadamente estabelecimentos de bebidas, 

pois são especialmente suscetíveis de gerar problemas de perturbação 

do direto ao descanso dos moradores, episódios de perturbação da 

                                                           
1 Veja-se, neste sentido, art. 1º do DL nº 48/96 de 15 de maio, alterado 

pelo DL nº 10/2015, de 16 de janeiro. ------------------------------- 
2 Embora mantendo-se a obrigatoriedade de afixação do horário de 

funcionamento em local visível do exterior. ------------------------- 
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segurança pública, nas imediações de tais estabelecimentos, sobretudo 

nos casos de encerramento a horas mais tardias; --------------------- 

12. Considerando que se entende adequado fazer uma restrição ao 

horário de encerramento de certos tipos de estabelecimentos que, pela 

sua natureza, são suscetíveis de afetar a tranquilidade e repouso dos 

cidadãos; ---------------------------------------------------------- 

13. Considerando que a natureza da atividade desenvolvida em certos 

estabelecimentos, bem como por se situarem junto das habitações, 

justifica que se estabeleça determinados limites ao seu funcionamento, 

pois são especialmente suscetíveis de gerar problemas de perturbação 

do direito ao descanso dos moradores; ------------------------------- 

14. Considerando, por outro lado, que em determinadas zonas da 

cidade, designadamente o Centro Histórico, área privilegiadamente 

turística e de diversão noturna, mas também densamente habitada, 

regista-se um afluxo muito elevado de pessoas, impondo-se, por isso, 

a fixação de limites, em vista a garantir e assegurar mecanismos de 

equilíbrio adequados a conciliar os legítimos interesses empresariais 

e de recreio com o direito ao descanso dos moradores das proximidades, 

matéria que está inequivocamente nas preocupações deste Município, e 

respeitantes à defesa da qualidade de vida dos cidadãos; ------------ 

15. Considerando que, nos termos do disposto na alín. c), do nº1, do 

art. 11º do DL nº 10/2015, os Municípios dispõem de 120 dias a contar 

da data da sua publicação para aprovar os regulamentos nos termos de 

tal diploma legal; -------------------------------------------------- 

16. Considerando que se torna necessário proceder à adaptação do 

Regulamento municipal em vigor ao novo RJASC; ----------------------- 

17. Considerando que, numa lógica de efetiva ponderação dos custos e 

benefícios das medidas projetadas, no âmbito da aprovação do presente 

Regulamento, o mesmo pretende estabelecer uma adequada síntese, entre, 

por um lado, a dinâmica das atividades económicas e ou estabelecimentos 

comerciais nele abrangidos, com impacto muito positivo para o 

desenvolvimento local e para a atividade turística do Concelho e, por 

outro lado, o direito ao sossego e tranquilidade dos cidadãos, enquanto 

direito com tutela Constitucional; ---------------------------------- 

18. Considerando que tal realidade não é indiferente à determinação 

e ou concessão de usos urbanísticos mistos ou diversificados para os 

edifícios e ou frações localizados na cidade de Chaves, nomeadamente, 

comércio, serviços e habitação, realidade essa que exige, 

preventivamente, a criação de regras associadas ao horário de 

funcionamento dos estabelecimentos comerciais que permitam uma correta 

convivência de tais utilizações, simultaneamente, registadas na cidade 

de Chaves, particularmente, no seu Centro Histórico; --------------- 

19. Considerando, assim, que a disciplina normativa introduzida pelo 

presente Regulamento, embora, numa lógica custo/beneficio, não possa 

ser, quantitativamente, mensurável, irá permitir assegurar uma 

adequada convivialidade dos usos urbanísticos concedidos, fator, 

claramente, benéfico para a boa organização da cidade e do Concelho, 

introduzindo, nesse sentido, uma restrição (custo) no princípio da 

liberalização dos horários, recentemente, instituída com a publicação 

do DL nº 10/2015, de 16 de janeiro, repousando tal medida restritiva, 

de forma geral, na defesa intransigente do sossego e tranquilidade dos 

cidadãos residentes no Concelho de Chaves; -------------------------- 

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

K), do nº1, do art. 33º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, compete à Câmara Municipal elaborar e submeter à aprovação 

da Assembleia Municipal os projetos de regulamentos externos do 

município. ---------------------------------------------------------  
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II – Da Proposta ---------------------------------------------------- 

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

evidenciadas, tomo a liberdade de sugerir ao Executivo Camarário que 

adote deliberação no sentido de: ----------------------------------- 

a) Aprovar o Projeto do Regulamento de Horário de Funcionamento dos 

Estabelecimentos Comerciais do Município de Chaves, de acordo com o 

disposto na alínea K), do nº1, do art. 33º do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, conforme documento cujo teor aqui se dá 

por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e que se 

anexa à presente Proposta; ------------------------------------------ 

b) O Projeto de Regulamento, nos termos e para os efeitos das 

disposições combinadas previstas no nº1, do art. 100º do CPA e do art. 

56º da Lei nº 75/2013, deverá submetido a audiência dos interessados 

(Discussão Pública), por um período de 30 dias úteis, promovendo-se à 

sua divulgação nos termos legais – no sítio institucional do município 

e por meio de Edital; ----------------------------------------------- 

c) Seguidamente, deverão as eventuais sugestões colhidas durante a 

fase de discussão pública do Projeto, ser devidamente ponderadas pela 

Câmara Municipal, em vista à aprovação definitiva do Projeto de 

Regulamento em apreciação; ----------------------------------------- 

d) Sequencialmente, alcançado tal desiderato referido na alínea 

anterior, deverá a Proposta de Regulamento ser agendada para uma 

próxima sessão da Assembleia Municipal para ulterior sancionamento do 

aludido órgão deliberativo da Autarquia, no cumprimento do disposto 

na alínea g), do n.º 1, do art. 25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro; ------------------------------------------------- 

e) Por último, que se proceda à publicação do referido Regulamento 

de Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais do 

Município de Chaves, no Diário da República, no respetivo Boletim 

Municipal, na Internet, (no sítio institucional do município), Jornal 

Local e através de Edital afixado nos lugares de estilo, verificando-

se, como é óbvio, a sua aprovação nos termos anteriormente sugeridos, 

tudo isto, de acordo com as disposições combinadas previstas no 

art.139º do Código do Procedimento administrativo e art. 56º do Anexo 

I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------- 

Chaves, 29 de junho de 2015. ---------------------------------------- 

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

(Arquitº. António Cabeleira) ---------------------------------------- 

Em Anexo: O referido Projeto de Regulamento. ------------------------ 

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

Tendo sido iniciada a discussão do presente assunto, usou da palavra, 

a Vereador do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula Cristina Barros 

Teixeira Santos, começando por questionar que diligências foram 

tomadas, no sentido de serem ponderados, em pé de igualdade, todos os 

interesses envolvidos, particularmente, dos moradores e dos 

comerciantes. ------------------------------------------------------ 

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

Seguidamente, usou da palavra, o Vereador responsável pela respetiva 

área de intervenção municipal, Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira 

Penas , tendo referido o seguinte: ---------------------------------- 

1 – Foram promovidas várias reuniões sectoriais com todos os operadores 

económicos que desenvolvem atividades comerciais mais problemáticas, 

particularmente, os estabelecimentos de bebidas com salas de dança e 

as discotecas, estabelecimentos que integram o terceiro grupo, nos 

termos do projeto de regulamento. ----------------------------------- 

2 – Os moradores, particularmente, os moradores do centro histórico, 

manifestaram a sua posição, sobre o regime de horários, numa linha 
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mais restritiva relativamente ao horário de funcionamento dos 

estabelecimentos de bebidas localizados na zona histórica. ---------- 

3 – O projeto de regulamento trás, com caracter inovador, um novo 

regime de horários relativamente aos estabelecimentos comerciais 

instalados em edifícios de habitação ou localizados num raio de 50 

metros de tais edifícios. ------------------------------------------- 

4 – O projeto consagra novas competências, de acordo com a Lei em 

vigor, em matéria de fiscalização dos horários praticados pelos 

estabelecimentos abrangidos, passando a PSP a dispor de competência 

legal para poder encerrar, de imediato, um estabelecimento comercial 

que esteja a funcionar fora do horário estabelecido. ---------------- 

O projeto de regulamento estabelece um regime restritivo, em matéria 

de horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais 

localizados no concelho de Chaves, atendendo à preservação dos valores 

da segurança e da qualidade de vida das populações locais, nos termos 

da Lei, em vigor. --------------------------------------------------- 

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

Sequencialmente, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, 

Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo, tendo tecido alguns 

comentários, sobre algumas das soluções consagradas no projeto de 

regulamento, muito concretamente, sobre o agrupamento, à partida, 

pouco compreensível, dos estabelecimentos comerciais denominados 

“Clubes de Vídeo” e as “SexShop”, e, bem assim, sobre o regime geral 

de funcionamento, consagrado no artigo 3º, do projeto, destacando 

algumas dúvidas, sobre a obrigatoriedade de encerramento de portas e 

janelas, por parte dos estabelecimentos abrangidos, dando como exemplo 

a situação do Casino de Chaves. ------------------------------------- 

Por último, fez ainda uma breve referência, sobre o âmbito de aplicação 

subjetiva do projeto de regulamento, no que diz respeito às 

associações, fundações e outras entidades equiparadas. -------------- 

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

Por último, usou da palavra, a Vereador do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, tendo apresentado, os 

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

1 – Revê-se na intervenção do senhor Vice-presidente da Câmara, tanto 

mais que os interesses em causa não são fáceis de conciliar. -------- 

2 – No entanto, a atração de pessoas para o Centro histórico só pode 

ser conquistada desde que sejam garantidos os níveis de conforto e de 

segurança indispensáveis à boa vivência, no Centro histórico da 

cidade. ------------------------------------------------------------ 

3 – É necessário estabelecer um justo equilíbrio entre todos os 

interessados. ------------------------------------------------------ 

4 – A sua posição, sobre este assunto, deve ser perspetivada com a 

reserva inerente aos contributos que irão ser apresentados, durante a 

discussão pública do regulamento, os quais deverão ser, devidamente, 

ponderados. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção do Vereador 

do Partido Socialista, Senhor Eng. João Adérito Moura Moutinho, 

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

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

De seguida, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Eng. João Adérito Moura Moutinho, para apresentar a seguinte 

declaração, fundamentadora da sua posição de abstenção: ------------- 

O regulamento, em apreciação, deveria contemplar alguma abertura para 

o contributo de todas as associações e/ou entidades que podem 

representar todos os interesses relacionados com esta matéria, devendo 
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ser auscultados, preventivamente, todos os atores interessados, neste 

processo, nomeadamente moradores, proprietários de bares e 

discotecas.--------------------------------------------------------- 

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

  

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

1. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO.INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº109/SHSDPC/N.º38/2015. ----------- 

Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

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

se anexa à presente ata sob o n.º 5. -------------------------------- 

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

DE 2015.06.18. ---------------------------------------------------- 

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 29.06.2015. -------------------------------------- 

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 

2015.06.30. -------------------------------------------------------- 

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. PROPOSTA DE ADESÃO DO MUNICÍPIO COMO MEMBRO ASSOCIADO À CANDIDATURA 

DO PROJETO “CHRISTA: CULTURE AND HERITAGE FOR RESPONSIBLE, INNOVATIVE 

AND SUSTAINABLE TOURISM ACTIONS”, PROMOVIDO PELA REDE EUROPEIA DE 

TURISMO CULTURAL (ECTN), NO ÂMBITO DO PROGRAMA INTERREG EUROPE - 

INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE SUSTENTABILIDADE E COMPETITIVIDADE, DA DRA. 

ANDREIA GERALDES DE 26.06.2015. ------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Objetivo da Informação ------------------------------------------ 

A presente informação visa submeter à consideração superior, uma 

proposta de adesão do município de Chaves, enquanto membro associado, 

à candidatura do projeto “CHRISTA: Culture and Heritage for 

Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions”, promovido 
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pela Rede Europeia de Turismo Cultural (ECTN), no âmbito do Programa 

Interreg Europe.---------------------------------------------------- 

2. Enquadramento da Matéria em Causa -------------------------------- 

2.1 No âmbito do contacto estabelecido com a Associação de 

Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega (ADRAT) no passado dia 27 de 

maio de 2015, foi dado conhecimento ao município de Chaves da 

possibilidade do mesmo poder a vir integrar a candidatura ao projeto 

“CHRISTA: Culture and Heritage for Responsible, Innovative and 

Sustainable Tourism Actions”. --------------------------------------- 

2.2 De acordo com as informações transmitidas, esta candidatura poderá 

constituir uma importante oportunidade para o Município de Chaves, uma 

vez que, segundo o indicado pelo promotor do projeto (Rede Europeia 

de Turismo Cultural - ECTN), até ao momento, no caso de decisão de 

adesão à rede, será o único membro parceiro Português. ------------- 

2.3 O projeto “CHRISTA” assenta nos resultados de um anterior projeto 

INTERREG IV-C designado por “Charts”, e deriva diretamente dos 

princípios previstos na “Carta de Thessalia” a qual reflete a crescente 

ênfase dada às questões relativas à preservação e difusão da cultura 

europeia e do património (incluindo cultura contemporânea e património 

natural). Esta carta visa a criação de produtos turísticos 

sustentáveis, inovadores e transnacionais, novos e atualizados, e 

serviços com base na cultura e património. -------------------------- 

2.4 Como anteriormente referido, o projeto em questão será promovido 

pela ECTN e visa conservar, proteger, promover e desenvolver o 

património cultural e natural, com vista ao desenvolvimento de um 

turismo sustentável. No âmbito do desenvolvimento e implementação das 

ações que se prevê que sejam implementadas através do mesmo, serão 

esperados, entre outros, os seguintes resultados: ------------------- 

- Divulgação dos recursos culturais e naturais existentes no 

território dos vários parceiros, através da construção de parcerias 

eficazes ao nível dos vários destinos turísticos/culturais; ---------  

- Maior envolvimento das comunidades locais, potenciando o dinamismo 

da economia e do setor turístico, o que favorecerá a superação da 

crise económica e suas consequências através da criação de emprego.--  

- Familiarização dos visitantes com a cultura e património locais, 

para um turismo responsável, melhorando a qualidade dos serviços e 

informações prestados aos visitantes; ------------------------------- 

- Introdução de novas estratégias de marketing local, promovendo as 

rotas culturais, o património natural e culturais, gastronomia, 

produtos tradicionais, cicloturismo, etc. --------------------------- 

2.5 Para integrar a parceria, a ECTN solicitou, através da ADRAT, uma 

pré-adesão do Município de Chaves ao projeto que compreendeu o 

preenchimento de um formulário online, contendo informação relacionada 

com os dados gerais do município. ----------------------------------- 

2.6. De seguida, para confirmação da adesão final ao projeto, será 

necessária a integração do Município na Rede da ECTN, como membro 

associado, sendo para o efeito necessário, para além do pagamento de 

uma taxa de inscrição no valor de 500 €, que haja deliberação por 

parte do executivo municipal, em consonância com o estabelecido na 

alínea aaa) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, a 

qual estabelece que constitui competência da Câmara Municipal 

“Deliberar sobre a participação do município em projetos e ações de 

cooperação descentralizada, designadamente no âmbito da União Europeia 

e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa”. ------------------- 

4. Proposta de decisão ---------------------------------------------- 
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4.1 Face ao exposto, submete-se à consideração superior a aprovação 

da presente informação/proposta, consubstanciando as seguintes 

medidas: ----------------------------------------------------------- 

4.1.1 Que o executivo municipal decida autorizar a confirmação final 

da adesão do Município à Rede da ECTN, com vista ao desenvolvimento 

do projeto/candidatura que se desenvolverá nos termos acima referidos.   

4.2 Caso a presente proposta venha a merecer homologação superior, que 

seja autorizada a despesa respeitante ao pagamento no valor de 500€, 

propondo-se que o procedimento seja conduzido pela Secção de 

Aprovisionamento, adstrita à Divisão de Gestão de Gestão Financeira. 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade. --------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO (EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO), ARQ. RODRIGO 

MOREIRA DE 26.06.2015 ---------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância.- 

Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão 

competente para tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se 

ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral que submeta a 

presente informação à consideração do Senhor Presidente da Câmara para 

aprovação da proposta e da estratégia procedimental preconizada na 

mesma. -------------------------------------------------------------  

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DE 

29.06.2015---------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

2015.06.30. -------------------------------------------------------- 

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

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

De seguida, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para sugerir a criação, na página 

oficial da Autarquia, de um separador com a indicação das entidades 

que são integradas pelo próprio Município. -------------------------- 

Tal informação poderá ser útil para os munícipes. ------------------- 

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

1. COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA AO BTT CLUBE DE CHAVES - PROPOSTA Nº 11, 

DA COMPONENTE 2, DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO – GRANDES EVENTOS 

DESPORTIVOS. PROPOSTA Nº 87/GAP/15. --------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1 - Por deliberações tomadas nos dias 17 e 30 de abril de 2014 a Câmara 

Municipal e a Assembleia Municipal, respetivamente, aprovaram a 

proposta n.º 51/GAP/2014, datada de 4 de abril de 2014, que 

consubstanciava a aprovação do Regulamento do Orçamento Participativo 

de Chaves.---------------------------------------------------------- 
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2 - Considerando que à data de aprovação do retro citado regulamento 

pelos órgãos competentes, a aplicabilidade da totalidade das etapas 

aí definidas para o ano subsequente se encontrava ferida, foi presente 

em reunião do executivo municipal, realizada no dia 1 de agosto de 

2014, a proposta n.º 79/GAP/2014 tendente à aprovação de um período 

experimental do orçamento participativo para 2015, bem como das 

respetivas Normas Regulamentadoras; --------------------------------- 

3 - Considerando que em reunião ordinária do Executivo Municipal, 

realizada no dia 10 outubro de 2014, foi presente a proposta n.º 

97/GAP/14, a qual, com base no resultado da análise dos projetos 

apresentados no âmbito do Período Experimental do Orçamento 

Participativo; traduzia uma proposta de decisão, que mereceu o 

acolhimento de todos;------------------------------------------------ 

4 - Considerando que a referida proposta contemplava a integração no 

Orçamento Plurianual de Investimentos para 2015, na componente 2 - 

Promoção e Dinamização – Projetos de âmbito Social, Cultural e 

Desportivo no Concelho de Chaves, a proposta nº 11 – Grandes Eventos 

Desportivos – Maratonas de Futsal, Beach Games, BTT Rota do Presunto, 

no valor de 15.000,00 €, apresentada pelo Sr. Pedro Miguel Reis 

Rosário, a qual se anexa à presente proposta;------------------------ 

5 - Considerando que os eventos/atividades propostas pelo Sr. Pedro 

Miguel Reis Rosário já se realizam anualmente através das forças vivas 

da Cidade, neste caso Associações e Clubes, a saber:----------------- 

Maratonas de Futsal: Hóquei Clube Flaviense-------------------------- 

Beach Games: Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural dos Ases da 

Madalena------------------------------------------------------------ 

BTT – Rota do Presunto: BTT Clube de Chaves-------------------------- 

6 -Considerando que por deliberação de Câmara do dia 13 de março de 

2015, veio a ser aprovada a proposta nº 13/GAP/2015, relativa à 

atribuição de comparticipação financeira a associações/entidades de 

carater desportivo, sedeadas no Concelho de Chaves, sendo contemplados 

os Clubes inframencionados nos seguintes valores:-------------------- 

- Hóquei Clube Flaviense – 5.000,00€ -------------------------------- 

- Grupo Desportivo Recreativo e Cultural dos Ases da Madalena – 

6.000,00 € ---------------------------------------------------------- 

- BTT Clube de Chaves – 2.500 €-------------------------------------- 

7 - Considerando que as atividades a desenvolver pelas respetivas 

Associações/Clubes, integradas no orçamento plurianual de 

investimentos (Grandes Eventos Desportivos), fazem parte do contrato 

programa de desenvolvimento desportivo celebrado com as referidas 

entidades;---------------------------------------------------------- 

8 - Considerando que de acordo com a proposta supracitada, contemplada 

no âmbito do orçamento participativo, o valor a atribuir a cada 

entidade para o desenvolvimento de cada uma das atividades era de 

5.000,00€;---------------------------------------------------------- 

9 - Considerando que, de acordo com o ponto nº 6, foram atribuídos 

subsídios às ditas entidades, de acordo com o seu plano de atividades, 

onde já se incluíam as atividades desportivas a comparticipar no 

orçamento participativo. -------------------------------------------- 

II – Da proposta em sentido estrito---------------------------------- 

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

liberdade de propor superiormente o seguinte:------------------------ 

a) Que seja apoiado financeiramente o BTT Clube de Chaves, no valor 

de 2.500,00 € (montante remanescente do valor a atribuir pelo orçamento 

participativo), com vista a que o mesmo possa desenvolver a atividade 

“BTT Rota do Presunto 2015”; cuja despesa tem cobertura orçamental 

através da classificação económica: 04.07.01.99; -------------------- 
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b) Que sejam informados, o Hóquei Clube Flaviense e o Grupo Desportivo 

Recreativo e Cultural dos Ases da Madalena que os valores já atribuídos 

como subsídio na proposta nº 13/GAP/2015 já contemplavam as 

atividades, Maratonas de Futsal e o Beach Games, respetivamente; ---- 

c) Simultaneamente, que seja aprovada a minuta da adenda ao contrato 

programa de desenvolvimento desportivo, conforme documento anexo, 

devendo ser legitimado o Presidente da Câmara Municipal a outorgar em 

representação do Município de Chaves;-------------------------------- 

d) Caso a presente Proposta seja aprovada nos termos acima enunciados, 

dever-se-á: ------------------------------------------------------- 

I) 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;---------------------------------------

II) Dar inteiro cumprimento ao estatuído no art. 27º do DL nº 273/2009, 

em matéria de publicitação da adenda ao contrato-programa que vier a 

ser celebrada; ------------------------------------------------------ 

III) Remeter a presente informação ao Departamento de Coordenação 

Geral para ulterior operacionalização. ------------------------------ 

Chaves, 26 de junho de 2015------------------------------------------ 

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

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

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

- Minuta da adenda ao contrato programa;----------------------------- 

- Ata da reunião do executivo municipal de 10/10/2014 – Orçamento 

participativo - Proposta nº97/GAP/2014;------------------------------ 

- Ata da reunião do executivo municipal de 13/03/2015 – Comparticipação 

Financeira a Associações/Entidades – Proposta nº13/GAP/2015; -------- 

- Proposta ao orçamento participativo do Sr. Pedro Miguel Reis 

Rosário;------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

De seguida, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para solicitar informação sobre 

os corpos sociais da associação peticionária e respetivos estatutos.- 

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

 

1- PLANEAMENTO 

 

 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 

 

 

3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 

 

  

3.1. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO 

USO DE PODERES DELEGADOS, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA. ------------------- 
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Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 6. -- 

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

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

 

 

3.2. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VEREADOR RESPONSÁVEL, NO 

USO DE PODERES SUBDELEGADOS, ARQ. CASTANHEIRA PENAS. ---------------- 

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 7. -- 

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

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

 

 

3.3. CONSTRUÇÃO DE NOVAS INFRAESTRUTURAS PARA INSTALAÇÃO DE FIBRA 

ÓTICA – VODAFONE PORTUGAL – COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A. – AV. 5 DE 

OUTUBRO, FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE 

GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DE 

23.06.2015. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

INTRODUÇÃO---------------------------------------------------------- 

A Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A., apresenta sob 

requerimento n.º 288/15, Referente ao processo n.º 108/15, pedido de 

licenciamento, consubstanciado, na construção de novas 

infraestruturas, para instalação de fibra ótica, a executar no largo 

do Arrabalde, rua das Longras e Av.ª 5 de Outubro, freguesia de Santa 

Maria Maior no concelho de Chaves.----------------------------------- 

INSTRUÇÃO DO PEDIDO-------------------------------------------------- 

O processo está instruído de acordo com o disposto no art.º 4 do 

Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal.---------------------------------------------------------- 

ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO ------------------------------------------ 

NO REGULAMENTO DE OBRAS E TRABALHOS NO SUBSOLO DO DOMÍNIO PÚBLICO 

MUNICIPAL----------------------------------------------------------- 

O pedido apresentado tem enquadramento legal no disposto no n.º 1 do 

art.º 31 do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

Público Municipal, por se tratar de obras no subsolo do domínio público 

Municipal, estando deste modo sujeito a licença Municipal.----------- 

ANÁLISE DO PEDIDO/PARECER-------------------------------------------- 

É pretensão do requerente, a intervenção em domínio público Municipal, 

para construção de novas infraestruturas, que consistem na “abertura 

de vala e construção de CVP para projeto de telecomunicações 

(instalação de cabo de fibra ótica), a executar no largo do Arrabalde, 

rua das Longras e Av.ª 5 de Outubro, freguesia de Santa Maria Maior 

no concelho de Chaves;----------------------------------------------- 

A Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A., na sequência da 

informação enviada por esta Edilidade, via e-mail datado de 2015-04-

13, solicita, alteração no traçado a executar na Av.ª 5 de Outubro, 

de modo a ser feita na faixa de rodagem, inicialmente prevista a 

instalação da fibra ótica na zona do passeio, solução preterida por 

não haver no mercado material para reposição igual ao existente nos 

passeios.----------------------------------------------------------- 

Face á especificidade dos trabalhos a realizar deve o requerente 

prestar caução, de acordo com o disposto no n.º2 do art.º52 do 
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Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

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

Face á alteração pretendida, foi solicitado novo parecer á Divisão de 

Obras Públicas, que emite conveniente parecer datado de 2015-04-21, 

que se deve dar conhecimento ao requerente para cumprimento. Do parecer 

consta novo cálculo da caução a prestar que é de 8 902.00 € (oito mil 

novecentos e dois euros).-------------------------------------------- 

Deve ainda, ser dado conhecimento á Divisão de Obras Públicas, desta 

Edilidade, da data de início de trabalhos, de forma a ser feita a 

fiscalização dos mesmos;--------------------------------------------- 

Face á área de intervenção, localizado no centro histórico de Chaves 

foi solicitado parecer ao Gabinete de Arqueologia desta Edilidade, o 

qual emite conveniente parecer datado de 2015-03- 23, que se deve dar 

conhecimento ao requerente para cumprimento;------------------------- 

PROPOSTA DE DECISÃO-------------------------------------------------- 

Face ao acima exposto, propõe-se, de acordo com o disposto no art.º 5 

do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal, que a Câmara Municipal delibere deferir o pedido de 

licenciamento da construção de novas Infraestruturas para instalação 

de fibra ótica, condicionado ao cumprimento dos pareceres da Divisão 

de Obras Públicas e Gabinete de Arqueologia.------------------------- 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO DE TAXAS------------------ 

O pedido apresentado tem enquadramento legal no CAPITULO II da subseção 

I e III do Regulamento de taxas de “Serviços, Atividades e 

Licenciamento Diversos.”-------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas de licenciamento--------------------------------- 

Dados gerais:------------------------------------------------------- 

- Extensão da vala – 275 ml;----------------------------------------- 

- Tipo de obra – instalação de cabos de fibra ótica ----------------- 

Cálculo:------------------------------------------------------------ 

- Emissão de Alvará (art.º18) ………………………………………………………………………………… 10.25 € 

- Tubos por metro linear e por ano (n.º8,art.º20). 275mlx1.00€= 275.00€ 

TOTAL A PAGAR ………………………………………………………………………………………………………………………… 285.25 € 

Alcançado tal desiderato, poderá, quando se mostrem pagas as taxas 

devidas e prestada caução, ser emito o respetivo alvará nos termos do 

n.º2 art.º 73 do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

Público Municipal.-------------------------------------------------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 29.06.2015:--------------- 

Visto. Concordo. Atento o teor da presente informação, sou a propor 

que superiormente seja adoptada decisão conducente ao deferimento do 

pedido em presença. ------------------------------------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 29.06.2014.------------------------------- 

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 30.06.2014.----------------------------------------- 

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. --------------------------------------------- 
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3.4. PEDIDO DE CERTIDÃO ISENÇÃO IMI IRS, IVA– INFORMAÇÃO DIVISÃO DE 

SALVAGUARDA DO CENTRO HISTÓRICO, DO ENGº PAULO JORGE RODRIGUES BRANCO 

DE 29.06.2015. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO------------------------------------------------------ 

1.1. O requerente, na qualidade de comproprietário e na condição de 
representante do cabeça de casal da herança indivisa de Modesto de 

Sousa Valadares, solicita sob requerimento n.º 839/15, referente ao 

processo n.º 530/13, emissão de certidão para dedução de despesas de 

construção em sede de IRS, certidão para isenção de IMI e certidão de 

IVA.---------------------------------------------------------------- 

1.1. LOCALIZAÇÃO---------------------------------------------------- 

De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial de Chaves 

nº300/20070315, o prédio está inscrito na matriz com o artigo urbano 

n.º 268 e situa-se na Rua Direita nº 87-91, freguesia de Santa Maria 

Maior, concelho de Chaves. ------------------------------------------ 

1.2. ANTECEDENTES---------------------------------------------------

1.2.1. Para se iniciarem as obras, foi solicitada a ocupação da via 

pública, tendo sido emitido a 22 de Agosto de 2013 o respetivo alvará 

de ocupação da via publica nº130/13, por um período de 30 dias.------ 

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, por deliberação do órgão executivo 

camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013, 

aprovou a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU), 

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

2.2. ENQUADRAMENTO FACE À COLECTA EM SEDE DE IRS--------------------- 

Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação inseridos na ARU, 

são dedutíveis em sede de IRS, até ao limite de 500,00€, 30% dos 

encargos suportados pelo proprietário relacionados com a reabilitação 

de imóveis localizados em ARU e recuperados nos termos das respetivas 

estratégias de reabilitação, ao abrigo do ponto 4.º, do artigo 71.º 

do EBF.------------------------------------------------------------- 

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. O prédio urbano está dentro da delimitação da área de 

reabilitação, estando por isso enquadrado no regime específico que 

permite a dedução dos encargos com a reabilitação em sede de IRS, até 

aos limites constantes no artigo 71 do EBF.-------------------------- 

3.2. A reabilitação incidiu apenas ao nível do rés-do-chão, 1º andar 

e cobertura, mantendo-se o 2º e 3º andares em condições deficientes 

para a sua utilização. No levantamento fotográfico feito em 21/11/2014 

verificou-se que o estado de conservação era péssimo, apresentando 

inúmeros focos de infiltração através da cobertura, desprendimento de 

rebocos das paredes interiores, fendilhações severas nas paredes 

interiores, soalho e tetos em muito mau estado de conservação.------- 

3.3. Da reabilitação, foi substituída toda a estrutura do telhado, 

garantindo deste modo a eliminação das infiltração para o interior do 
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edifício, tendo sido também reabilitada toda a fachada do edifício, 

ao nível do 1º andar, além dos interiores do rés do chão e 1º andar.- 

3.4. No âmbito do nº 23 do artigo 71º do EBF, o município certifica o 

estado de conservação do imóvel antes e após as obras compreendidas 

na ação de reabilitação, 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.------------------------ 

3.5. No passado dia 09/04/2015 foi feita a vistoria final a certificar 

o estado de conservação do imóvel (rés do chão e 1º andar), tendo sido 

considerado um estado de conservação de excelente, conforme consta da 

ficha de avaliação.-------------------------------------------------- 

3.6. Tendo em consideração o descrito nos pontos 3.3 e 3.6, o estado 

de conservação cumpre 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”.--------- 

3.7. Em relação à certidão de IMI, aguarda-se a apresentação do modelo 

1 do IMI, devidamente preenchido, com o valor da nova avaliação e onde 

já estejam incorporadas as obras realizadas ao nível do rés do chão e 

1º andar, para efeitos de cálculo do novo IMI.----------------------- 

3.8. No que respeita à certidão de IVA, a mesma já tinha sido requerida 

através do requerimento 03/14 e posteriormente deferida, pelo que não 

se justifica nova emissão de certidão de IVA.------------------------ 

4. PROPOSTA DE DECISÃO--------------------------------------------- 

4.1. Face ao exposto proponho a emissão da certidão para efeitos de 

isenção de IRS, de acordo com o disposto no nº4 do artigo 71 do EBF.- 

4.2. A certidão deverá ser passada em nome de Modesto de Sousa 

Valadares - Cabeça de Casal da Herança Indivisa, contribuinte fiscal 

nº 702 167 355, representado por Jorge António de Carvalho Sousa 

Valadares.---------------------------------------------------------- 

4.3. A presente informação deverá ser presente a reunião da câmara, 

no sentido do órgão executivo municipal deliberar sobre a proposta de 

decisão.------------------------------------------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE SALVAGUARDA DO CENTRO HISTÓRICO, ARQ. 

ANTÓNIO MALHEIRO, DE 29.06.2015. ------------------------------------ 

A presente informação satisfaz requisitos legais e regulamentares 

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

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 29.06.2014.------------------------------- 

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 30.06.2014.----------------------------------------- 

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

VI 
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OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DA TRINDADE – 1.ª FASE – 2.ª REDUÇÃO 

DE CAUÇÕES. --------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 143/2015, 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 objetivo a 

adjudicação da empreitada “Requalificação da Avenida da Trindade – 1.ª 

Fase”.-------------------------------------------------------------- 

2. De harmonia com deliberação de reunião de câmara do dia 7 de 

fevereiro de 2008, o Município de Chaves adjudicou à empresa “Anteros 

Empreitadas, 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 aos 5 dias do mês 

de maio de 2008, pelo valor de 499.550,50€, (Quatrocentos e noventa e 

nove mil, quinhentos e cinquenta Euros e cinquenta cêntimos), IVA não 

incluído. ---------------------------------------------------------- 

4. O Auto de consignação data de 4 de junho de 2008.----------------- 
5. Foi efetuada uma receção provisória parcial no dia 31 de maio de 
2010, contemplando os trabalhos executados no valor de 324.014,78€, 

tendo os restantes ficado suspensos até 13 de fevereiro de 2012.----- 

6. Foi efetuada uma receção provisória dos restantes trabalhos no dia 
24 de abril de 2012. ------------------------------------------------ 

7. A empresa adjudicatária vem solicitar, ao abrigo do n.º 3 do 

decreto-lei n.º 190/2012 a liberação da caução, no valor de 10% e 15% 

do valor da caução, correspondentes às duas receções provisórias 

parciais que a obra teve. ------------------------------------------- 

II – Fundamentação--------------------------------------------------- 

1 - Face ao exposto, procedeu-se à vistoria dos trabalhos da 

empreitada, conforme o previsto no n.º 4 do mesmo diploma, tendo-se 

concluído que esta se encontrava em boas condições.---------------- 

2 – Durante a execução da obra verificou-se uma suspensão dos 

trabalhos, pelo que se verificaram, assim, duas receções provisórias, 

uma correspondente ao valor dos trabalhos realizados até à data da 

suspensão – 324.014,78€ e outra, final, correspondente ao valor 

remanescente.------------------------------------------------------- 

3 – Assim, considera-se que os trabalhos no valor de 324.014,78€, 

recebidos em maio de 2010 se enquadram na alínea e) do n.º 2 do artigo 

n.º 3 do D.L. 190/2012, podendo ser liberados os 10% restantes que 

ainda se encontram retidos.------------------------------------------ 

4 – O valor remanescente, correspondente aos trabalhos recebidos em 

abril de 2012, poderão ser liberados no valor de 15%, conforme a alínea 

c) do n.º 2 do artigo 3 do mesmo diploma.---------------------------- 

5 – Os valores em causa encontram-se distribuídos da forma seguinte:- 

a) O empreiteiro, no ato de assinatura do contrato, prestou caução 
através de garantia bancária GAR/08301683, emitida pelo Banco BPI, 

S.A. em 4 de março de 2008, no valor de 5%, correspondente a 

24.977,53€.--------------------------------------------------------- 

b) Foram, ainda efetuadas retenções de 5% do valor de cada auto de 
medição conforme quadro seguinte:------------------------------------ 

Auto n.º Valor dos autos Retenção 5% 

1 20.303,08€ 1.015,15€ 
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2 48.916,61€ 2.445,83€ 

3 22.817,78€ 1.140,89€ 

4 77.254,58€ 3.862,73€ 

5 4.681,62€ 234,08€ 

6 85.771,47€ 4.288,57€ 

7 9.173,54€ 458.68€ 

8 24.511,30€ 1.225,57€ 

9 30.584,80€ 1.529,24€ 

10 24.621,59€ 1.231,08€ 

11 36.843,59€ 1.842,18€ 

Total 385.479,96€ 19.274,00€ 

c) Das retenções efetuadas nos autos, foi apresentada garantia 

bancária n.º 00376564 do Banco Espírito Santo no valor de 14.212,82€, 

correspondente aos valores retidos nos autos 1,2,3,4,5,6 e 8. ------- 

6 – As reduções, nas duas situações distintas, deverão ser processadas 

desta forma:-------------------------------------------------------- 

a) Para a receção provisória parcial.-------------------------------- 

Valor Garantia 

bancária (5%) 

Garantia para 

substituir a 

retenção nos 

autos 

1,2,3,4,5,6 e 8 

Valores 

retidos nos 

autos 7 e 9 

324.014,78€ 16.200,74€ 14.212,82€ 1.987,92 

Redução já 

efetuada 

14.580,67€ 12. 791,54€ 1.789,13€ 

Redução a 

efetuar (10%) 

1.620,07€ 1.421,28€ 198,79€ 

b) Para a receção provisória dos restantes trabalhos.-------------- 

Valor Garantia 

bancária (5%) 

Valores retidos nos 

autos 10 e 11 

remanescente 8.776,79€ 3.073,26€ 

Redução já efetuada 5.266,07€ 1.843,96€ 

Redução a efetuar (15%) 1.316,52€ 460,99€ 

7 – Em resumo, os valores a reduzir são os seguintes:-------------- 

Contrato Tipo Redução de 

10% 

Redução 

de 15% 

Total da 

Redução 

Contrato 

inicial 

Caução através de 

garantia bancária 

n.º GAR/08301683, 

BPI 

1.620,07€ 1.316,52€ 2.936,59€ 

Garantia para 

substituição dos 

autos n.º 00376564, 

BES 

1.421,28€ 

(totalidade) 
______ 

1.421,28€ 

(totalida

de) 

Retenção nos autos 198,79€ 460,99€ 659,78€ 

Total    5.017,65€ 

III – Da Proposta em Sentido estrito--------------------------------- 

Face ao exposto, propõe-se ao executivo municipal, a autorização da 

redução das retenções, procedendo-se esta da seguinte forma: -------- 

1 – Redução da garantia bancária n.º GAR/08301683, BPI no valor de 

2.936,59€; --------------------------------------------------------- 

2 – Extinção da garantia bancária n.º 00376564, BES;----------------- 

3 – Reembolso, por parte do Município no valor de 659,78€, respeitante 

ao valor retido nos autos.------------------------------------------- 

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

Chaves 25 de junho de 2015------------------------------------------- 
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A Técnica Superior--------------------------------------------------- 

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª) -------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS ENG.ª AMÉLIA RODRIGUES, 

DE 2015.06.29. ------------------------------------------------------ 

A presente informação/parecer, satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. Á consideração 

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

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

DELGADO, DE 2015.06.29.----------------------------------------------  

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 

2015.06.30. -------------------------------------------------------- 

À reunião de câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2- SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

 

 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AGUAS E RESIDUOS 

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

 

1. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – DANOS EM VELOCÍPEDE - REQUERENTE: LUÍS 

CARLOS GONÇALVES GIL. - INFORMAÇÃO 64/UFRO/2015. -------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 

O Sr. Luís Carlos Gonçalves Gil, residente na Rua das Poças, n.º5, 

Sanjurge, 5400-578 Chaves, através de requerimento, apresentado ao Sr. 

Presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz e Sanjurge, solicita 

indemnização no âmbito da responsabilidade civil extracontratual, por 

danos sofridos no seu velocípede, no dia 08 de maio de 2015 na Rua das 

Cerdeiras em Sanjurge. ---------------------------------------------- 

2 – PARECER---------------------------------------------------------- 

O requerente descreve que no referido dia, no final da tarde, circulava 

de bicicleta na via, tendo encaixado a roda traseira numa grelha em 

ferro para escoamento de águas pluviais, provocando-lhe uma queda, que 

lhe causou ferimentos ligeiros e danos na roda, ficando esta 

inutilizável.------------------------------------------------------- 

O requerente refere que o acidente foi presenciado por duas 

testemunhas.-------------------------------------------------------- 
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O exponente solicita que se tomem as devidas providências relativo ao 

sucedido e que se chegue a um acordo, de modo a não ficar prejudicado, 

tendo em conta que o valor em causa é considerável. ----------------- 

É de referir que o exponente não apresentou valor/orçamento para 

reparação dos danos sofridos.---------------------------------------- 

Face ao exposto, cumpre-me informar o seguinte:---------------------- 

1 – Após deslocação ao local, verificou-se que a grelha para escoamento 

de águas pluviais, localizada ao centro da via, bem visível para quem 

aí circula, é uma grelha com 0.75mX0.56m, executada com vergalhão de 

ferro quadrado 20mm, com aberturas para entrada de água (25mmX520mm), 

estando a maior largura das aberturas orientadas nos sentidos de 

circulação da via, conforme reporta foto do local; ------------------ 

Foto do local: ------------------------------------------------------ 

 
2 – Face à largura das aberturas da grelha, depreende-se que a largura 

das rodas/pneus do velocípede seja igual ou inferior a 25mm, só assim 

estas poderiam introduzir-se nas aberturas da grelha. --------------- 

Assim sendo, o requerente consciente que circula com um velocípede com 

rodas/pneus com largura reduzida, sendo o local do acidente, uma zona 

com bastante visibilidade e com espaço suficiente para quem aí circula 

de bicicleta se poder desviar do obstáculo em causa, não se compreende 

como o exponente arriscou transpor a referida grelha não passando ao 

lado desta em pavimento mais adequado às caraterísticas do seu 

velocípede.--------------------------------------------------------- 

3 - Para o Município ser responsabilizado, não basta a confirmação de 

existência de deficiências na via, uma vez que não constitui, por si 

só, base factual suficiente para a condenação do Município, faltando 

além do mais, provar o nexo de causalidade adequada.----------------- 

Assim, não decorre qualquer responsabilidade da Autarquia 

justificadora, a título de responsabilidade extracontratual, da 

assumpção do pagamento de qualquer indemnização pelos danos provocados 

no velocípede propriedade do ora peticionário.----------------------- 

3 – CONCLUSÃO FINAL-------------------------------------------------- 
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Em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas, 

tomo a liberdade de sugerir a adopção da seguinte estratégia 

procedimental:------------------------------------------------------ 

a)      Agendamento do presente assunto para uma próxima reunião do 

órgão executivo municipal, em vista à tomada de decisão 

consubstanciada na intenção de indeferir o pedido do interessado, 

pelas razões anteriormente expostas;--------------------------------- 

b)    No cumprimento do disposto no art. 121º e seguintes do Código 

do Procedimento Administrativo, deverá tal sentido de decisão 

administrativa acima proposta ser sujeita a audiência prévia dos 

interessados, sendo estabelecido o prazo de 10 dias para permitir ao 

ora peticionário vir ao procedimento, por escrito, dizer o que se lhe 

oferecer sobre o sentido da decisão entretanto exarado; ------------- 

c)     Decorrido o aludido prazo, deverá o interessado ser notificado, 

nos termos do previsto no art. 114º do CPA, da decisão definitiva que 

vier a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação.-------------- 

Á consideração superior,--------------------------------------------- 

17/06/2015---------------------------------------------------------- 

O Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

(Inácio Morais, Eng.º) ---------------------------------------------- 

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

DELGADO, DE 2015.06.29.----------------------------------------------  

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 

2015.06.30. -------------------------------------------------------- 

À reunião de câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção do Vereador 

do Partido Socialista, Senhor Eng. João Adérito Moura Moutinho, 

concordar com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade 

com o teor da mesma. Notifique-se. ---------------------------------- 

 

 

2. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – DANOS EM MERCEDES E 350 CDI – MATRICULA 

CM-039-FW - REQUERENTE: ANTÓNIO CAMPOS LUZIO. - INFORMAÇÃO 

65/UFRO/2015. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – INTRODUÇÃO------------------------------------------------------ 

O Sr. António de Campos Luzio, residente na Rua de Mãe D´água, Santa 

Cruz, 5400-665 Santa Cruz-Trindade, através de requerimento, com 

registo de entrada na secção de expediente geral deste município sob 

o n.º 6819, datado de 15 de junho de 2015, solicita indemnização no 

âmbito da responsabilidade civil extracontratual, por danos sofridos 

na viatura supracitada, a princípios do mês de fevereiro de 2015 na 

Estrada Municipal 506 (Vilela Seca – Vilarelho da Raia), devido a 

lombas existentes sem pré-sinalização.------------------------------- 

2 – PARECER---------------------------------------------------------- 

O requerente descreve, que no princípio do mês de fevereiro de 2015, 

quando se deslocava na sua viatura entre a localidade de Vilela Seca 

para Vilarelho da Raia, devido a lombas existentes na via sem pré-

sinalização danificou a sua viatura, mais propriamente nos apoios do 

motor.-------------------------------------------------------------- 

O requerente apresenta fatura de reparação já com iva no valor de 

331,44€ (trezentos e trinta e um euros e quarenta e quatro cêntimos), 
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datada de 20 de março de 2015, serviço realizado na localidade de 

Montreuil, Paris, França.-------------------------------------------- 

Face ao exposto, cumpre-me informar o seguinte: --------------------- 

1 – O requerente solicita indemnização pelos danos sofridos passado 

quatro meses do sucedido, tendo este, após o acidente, realizado a 

reparação dos danos, passado um mês e dez dias aproximadamente, e após 

realização de viagem de 1400Kms (Chaves, Portugal – Montreuil, Paris, 

França), pelo que, não querendo descredibilizar a palavra do 

requerente sobre o sucedido, mas havendo este espaço de tempo (um mês 

entre acidente/reparação), não pode, agora, o exponente, assegurar que 

os danos existentes nos apoios do motor foram provocados 

exclusivamente, pela passagem nas referidas lombas em fevereiro de 

2015, pois a viatura continuou a circular e num mês realizou mais de 

1400Kms.------------------------------------------------------------- 

O lesado deveria na altura do acidente, ter chamado as autoridades 

competentes, por forma a documentar-se devidamente sobre o sucedido; 

2 – O exponente, refere, que não existia pré sinalização, mas a falta 

desta, não retira responsabilidade ao condutor da viatura, pois 

respeitando as regras impostas pelo Código da Estrada e circulando a 

uma velocidade moderada adequada às circunstâncias do 

tempo/visibilidade/piso, é improvável que o condutor não avistasse 

atempadamente o obstáculo que se lhe apresentava na via; ------------ 

4 - Para o Município ser responsabilizado, não basta a confirmação da 

existência de lombas na estrada sem pré-sinalização, uma vez que não 

constitui, por si só, base factual suficiente para a condenação do 

Município, faltando além do mais, provar o nexo de causalidade 

adequada.----------------------------------------------------------- 

Tanto mais, que a simples junção de uma fatura para reparação dos 

danos na viatura, não pode constituir elemento probatório suficiente 

para imputar responsabilidade civil extracontratual ao Município, quer 

por acção, quer por omissão de conduta de vida. --------------------- 

Assim, não decorre qualquer responsabilidade da Autarquia 

justificadora, a título de responsabilidade extracontratual, da 

assumpção do pagamento de qualquer indemnização pelos danos provocados 

no veículo propriedade do ora peticionário.-------------------------- 

3 – CONCLUSÃO FINAL-------------------------------------------------- 

Em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas, 

tomo a liberdade de sugerir a adopção da seguinte estratégia 

procedimental:------------------------------------------------------ 

a) Agendamento do presente assunto para uma próxima reunião do órgão 

executivo municipal, em vista à tomada de decisão consubstanciada 

na intenção de indeferir o pedido do interessado, pelas razões 

anteriormente expostas;--------------------------------------------- 

b) No cumprimento do disposto no art. 121º e seguintes do Código do 

Procedimento Administrativo, deverá tal sentido de decisão 

administrativa acima proposta ser sujeita a audiência prévia dos 

interessados, sendo estabelecido o prazo de 10 dias para permitir ao 

ora peticionário vir ao procedimento, por escrito, dizer o que se lhe 

oferecer sobre o sentido da decisão entretanto exarado;-------------- 

c)     Decorrido o aludido prazo, deverá o interessado ser notificado, 

nos termos do previsto no art. 114º do CPA, da decisão definitiva que 

vier a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação. ------------- 

Á consideração superior,--------------------------------------------- 

17/06/2015---------------------------------------------------------- 

O Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

(Inácio Morais, Eng.º) ---------------------------------------------- 
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DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO, DE 2015.06.29.----------------------------------------------  

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 

2015.06.30. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

 

1. “FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS PARA A REDE 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CONCELHO DE CHAVES, NO ÂMBITO DA “CANDIDATURA 

AO PROGRAMA OPERACIONAL TEMÁTICO – VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO – 

POVT””.- APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

16/GNE/2015. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 

 Considerando que, em reunião do executivo camarário do passado 

dia 18 de junho de 2015, foi aprovada a adjudicação na sequência da 

Informação Nº 18/2015, do Setor de Contratação, do passado dia 05 de 

junho de 2015; ----------------------------------------------------- 

 Considerando que, no dia 22 de junho de 2015, foram efetuadas as 

respetivas notificações de decisão de adjudicação, nos termos do 

disposto no Artigo 77º, do D.L. nº 18/2008, de 29 de janeiro; ------ 

 Considerando que, no dia 26/06/2015, o adjudicatário apresentou 

a totalidade dos documentos de habilitação, tendo sido efetuadas as 

notificações da apresentação dos documentos de habilitação e 

realizada, também, a sua disponibilização a todos os concorrentes, em 

plataforma eletrónica, nos termos e para os efeitos do disposto no 

Artigo 85º do Código dos Contratos Públicos, no dia de hoje; ---- 

Assim, atendendo às razões anteriormente expostas, submete-se à 

consideração superior a presente proposta que visa o seguinte: ----- 

2. PROPOSTA / DECISÃO: ------------------------------------------- 

a) Agendamento da presente proposta à próxima reunião do executivo 

camarário para aprovação da minuta do contrato, que se anexa à presente 

proposta, nos termos do disposto no nº1, do Artigo 98º, do Código dos 

Contratos Públicos, documento cujo teor se dá por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais. --------------------------- 

b) Por último, caso a presente proposta venha a merecer aprovação, 

dever-se-á notificar a firma adjudicatária do teor integral da minuta 

do contrato em apreciação, adotando-se os demais formalismos previstos 

no CCP em vista à celebração do mesmo. ------------------------------ 

À consideração superior, ------------------------------------------- 

Chaves: 29 de junho de 2015 ---------------------------------------- 

A Assistente Técnica, (Rute Dias) ---------------------------------- 

Em anexo: - Minuta do Contrato ------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 
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MINUTA DO CONTRATO DE “FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

ELÉTRICOS PARA A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CONCELHO DE CHAVES, NO 

ÂMBITO DA “CANDIDATURA AO PROGRAMA OPERACIONAL TEMÁTICO – VALORIZAÇÃO 

DO TERRITÓRIO – POVT””. --------------------------------------------- 

No dia … de …….. de dois mil e quinze, celebram o presente contrato 

de “fornecimento e instalação de equipamentos para a rede de iluminação 

pública do concelho de Chaves, no âmbito da “Candidatura ao Programa 

Operacional Temático – Valorização do Território – POVT””, pelo preço 

total de 266 348,00 € (duzentos e sessenta e seis mil, trezentos e 

quarenta e oito euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----- 

Como primeiro contratante, o MUNICÍPIO DE CHAVES,  pessoa colectiva 

nº 501205551, representado pelo Presidente da Câmara Municipal de 

Chaves, António Cândido Monteiro Cabeleira, casado, natural da 

freguesia e concelho de Valpaços, com domicílio necessário o Edifício 

dos Paços do Concelho, em Chaves. ----------------------------------- 

Como segundo contratante, P.E.E.I.E. – PROJETOS, EXECUÇÃO E EXPLORAÇÃO 

DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LDA., Pessoa Colectiva nº …………. , com sede 

na Avenida Tenente Valadim ….., com o mesmo número de matricula na 

Conservatória do Registo Comercial de Chaves, com capital social de 

…………euros, neste acto legalmente representada por …………(estado civil), 

natural de …….., freguesia de ………., concelho de ………, residente em 

………., freguesia de …………., concelho de ……….., titular do Cartão do 

Cidadão nº ………….., na qualidade de ………….. da mencionada sociedade, com 

poderes para o ato. ------------------------------------------------- 

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

Objecto ------------------------------------------------------------ 

O presente contrato tem por objecto o fornecimento e instalação de 

equipamentos elétricos, para a rede de iluminação pública no concelho 

de Chaves, no âmbito da - “Candidatura ao Programa Operacional Temático 

– Valorização do Território – POVT”, nos termos das cláusulas técnicas, 

em anexo ao presente contrato e do qual fazem parte integrante. ----- 

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

Local do fornecimento e prestações de serviços --------------------- 

O fornecimento e instalação de equipamentos elétricos, para a rede de 

iluminação pública, objeto do presente contrato, serão realizados no 

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

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

Prazo de execução -------------------------------------------------- 

O prazo de execução do presente contrato é de 180 dias, iniciando-se 

na data da outorga do presente contrato. --------------------------- 

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

Preço e  condições de pagamento ------------------------------------ 

1. O encargo do presente contrato, é de 266 348,00 € (duzentos e 

sessenta e seis mil, trezentos e quarenta e oito euros), acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor. ------------------------------------------ 

2. O pagamento do encargo mencionado no número anterior, será efetuado 

nos termos da legislação em vigor. ---------------------------------- 

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

Sigilo ------------------------------------------------------------- 

O segundo contratante garantirá o sigilo quanto a informações que os 

seus técnicos venham a ter conhecimento, relacionadas com a atividade 

do primeiro contratante. -------------------------------------------- 

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

Caução para garantir o cumprimento das obrigações ------------------ 

Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 

presta a favor do primeiro contratante, Garantia Bancária nº 00125-

02-1970887, emitida pelo Banco Comercial Português, S.A., em 25 de 
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junho de 2015, no valor de € 13 317,40 (treze mil, trezentos e 

dezassete euros e quarenta cêntimos), correspondendo a 5% do valor dos 

trabalhos objecto do presente contrato. ----------------------------- 

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

Casos fortuitos ou de força maior ---------------------------------- 

Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidades se por acaso 

fortuito ou de força maior, designadamente greves ou outros conflitos 

coletivos de trabalho, for impedido de cumprir as obrigações assumidas 

no contrato. -------------------------------------------------------- 

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

Foro competente ---------------------------------------------------- 

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. ---------------------- 

Cláusula 9ª -------------------------------------------------------- 

Prevalência -------------------------------------------------------- 

1- Consideram-se como condições a observar no presente fornecimento, 

as expressas no contrato, nos cadernos de encargos e na proposta que 

foi apresentada pelo segundo outorgante. ---------------------------- 

2- Em caso de dúvidas prevalece o exposto no artigo 96º do Código dos 

Contratos Públicos. ------------------------------------------------- 

Cláusula 10ª ------------------------------------------------------- 

Legislação aplicável ----------------------------------------------- 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato contrato aplica-

se o disposto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-

Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações, e restante 

legislação aplicável. ----------------------------------------------- 

Cláusula 11ª ------------------------------------------------------- 

Disposições finais ------------------------------------------------- 

1- Os pagamentos ao abrigo do presente contrato serão efetuados após 

a verificação dos formalismos legais em vigor para o processamento das 

despesas públicas. -------------------------------------------------- 

2- O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato 

foi autorizado por deliberação do executivo camarário do passado dia 

05 de dezembro de 2015; --------------------------------------------- 

3- O fornecimento objeto do presente contrato foi adjudicada por 

deliberação do executivo camarário do passado dia 18 de junho de 2015;- 

5- A minuta referente ao presente contrato foi aprovada por deliberação 

camarário do passado dia …/…/2015; ---------------------------------- 

6- O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do Município, sob a rubrica orçamental com a classificação 

económica: 07010404, Cabimento nº 571/2015; Compromisso nº 1453/2015;- 

7- O contrato será elaborado em duplicado, sendo um exemplar para cada 

um dos outorgantes. ------------------------------------------------- 

Pelo Primeiro Outorgante, _____________________________ ------------- 

Pelo Segundo Outorgante,_______________________________ ------------- 

Contrato registado sob o nº ……./15. --------------------------------- 

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

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

DELGADO, DE 2015.06.29.----------------------------------------------  

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 

2015.06.30. -------------------------------------------------------- 

À reunião de câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 
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com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 

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

 

 

XII 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

1. CÓDIGO DE ETICA E CONDUTA PROFISSIONAL DOS TRABALHADORES DA CAMARA 

MUNICIPAL DE CHAVES. INFORMAÇÃO N.º 111/DRHAS/2015. ----------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Introdução ------------------------------------------------------ 

1. Considerando que, o artigo nº 75º, da Lei nº 35/2014, de 20 de 

junho, estabelece que o empregador público elabora regulamentos 

internos do órgão ou serviço contendo normas de organização e 

disciplina do trabalho; --------------------------------------------- 

Considerando que a Divisão de Recursos Humanos e Ação Social, elaborou 

um “Código de Ética e Conduta Profissional dos Trabalhadores da Câmara 

Municipal de Chaves”;------------------------------------------------ 

Considerando que, o Código de Ética e Conduta Profissional é um 

documento que define os modelos de comportamento a observar pelos 

trabalhadores do Município de Chaves, no âmbito de um desempenho 

profissional ético com elevados padrões de qualidade;---------------- 

Considerando ainda que, com este documento, pretende-se reforçar a 

identidade organizacional do Município, assim como promover a missão 

da Administração Local que é a criação de excelência do serviço 

prestado aos cidadãos.----------------------------------------------- 

Neste contexto, inserem-se as medidas que visam a adoção das boas 

práticas administrativas implementadas neste Município, elaborando 

para o efeito o mencionado Código de Ética e Conduta Profissional dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal de Chaves.------------------------- 

II – Proposta/Decisão ----------------------------------------------- 

Em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas, 

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

procedimental:------------------------------------------------------ 

a) De acordo com o quadro de referência aplicável ao caso concreto 

ora em apreciação, deverá a presente informação ser encaminhada para 

o Diretor de Departamento de Coordenação Geral, Dr. Marcelo Caetano 

Delgado, para aprovação do referido documento;----------------------- 

b) Caso o documento em questão, mereça aprovação do Diretor de 

Departamento de Coordenação Geral, o mesmo deve ser encaminhado, para 

o gabinete do Sr. Presidente da Câmara, Arq. António Cabeleira, para 

apreciação do documento em questão.---------------------------------- 

c) Por último, aprovado tal documento pelo Sr. Presidente da Câmara, 

o mesmo deve ser levado ao conhecimento do executivo Municipal, 

seguindo-se a sua publicitação, nos termos legais previstos no artigo 

56 do anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro. -------------------- 

É tudo que me cumpre informar sobre o assunto.----------------------- 

Á consideração superior --------------------------------------------- 

 Chaves, 22 de junho de 2015 ----------------------------------------- 

À Chefe de Divisão de Recursos Humanos e Ação Social ---------------- 

(Dr.ª Paula Cabugueira) --------------------------------------------- 
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DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO, DE 2015.06.25.----------------------------------------------  

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 

2015.06.30. -------------------------------------------------------- 

Aprovo. À reunião de câmara para conhecimento. ---------------------- 

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

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

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

De seguida, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para apresentar os seguintes 

comentários sobre o clausulado do código, em apreciação: ------------ 

1 – O clausulado do código não é esclarecedor, sobre a credencial 

legal que dá suporte à sua elaboração, embora, tal menção, seja feita 

no seu artigo 4. ---------------------------------------------------- 

2 – O código estabelece uma indesejável confusão entre alguns valores 

ou princípios fundamentais, nomeadamente, o princípio da Lealdade, 

Justiça e Equidade. ------------------------------------------------- 

3 – O mesmo se diga relativamente à ligação inadequada entre o 

princípio da lealdade e boa fé, estabelecendo o código uma indesejável 

confusão, sobre a matéria. ------------------------------------------ 

4 – A polivalência não poderá ser elevada ao estatuto de um princípio 

fundamental e central, de natureza ética. --------------------------- 

5 – Por outro lado, o código acaba por reproduzir normas que já têm 

tratamento na Lei, não acrescentando, por isso, nessa parte, qualquer 

valor adicional para o funcionamento da organização municipal. ------ 

6 – Por último, o Código acaba por definir o conceito de competência 

tendo por referência a cultura da organização, sendo certo que o mesmo 

acaba por não objetivar tal princípio, ou seja, qual o tipo de cultura 

prosseguida na organização municipal. ------------------------------- 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS; ARTIGO 75º, DA LEI N.º 82-B/2014, DE 31 DE 

DEZEMBRO E PORTARIA Nº149/2015 DE 26 DE MAIO – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO SÓCIO EDUCATIVA NOS 

JARDINS DE INFÂNCIA COM COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA. INFORMAÇÃO 

Nº82/SE Nº36/2015. -------------------------------------------------- 

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.º 5, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31/12, diploma legal que aprovou o Orçamento de Estado para 

2015, carece de parecer prévio vinculativo do membro do Governo 

responsável pela área das finanças, exceto no caso das instituições 

do ensino superior e do Camões, I. P., nos termos e segundo a 

tramitação a regular por portaria do referido membro do Governo, a 

celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços por 

órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, e pelo Decreto-Lei n.º 47/2013, de 5 de abril, alterado 
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pela Lei n.º 66/2013, de 27 de agosto, independentemente da natureza 

da contraparte. ----------------------------------------------------- 

2. Por sua vez, o n.º 12, da retrocitada disposição legal, esclarece 

que, nas autarquias locais, o parecer acima referido é da competência 

do órgão executivo municipal e depende da verificação dos requisitos 

previstos no n.º 6, da mesma norma legal, com as necessárias 

adaptações, sendo os seus termos e tramitação regulados pela Portaria 

a que se refere o nº 1, do artigo 6º, do Decreto-Lei nº 209/2009 e 

ulteriores alterações, no caso, a Portaria nº 149/2015, de 26 de maio.- 

3. De acordo com o nº2, do artigo 3º, da Portaria nº149/2015, de 26 

de maio, a emissão de parecer favorável depende da verificação dos 

seguintes requisitos cumulativos, a saber: -------------------------- 

a) Se trate da execução de trabalho não subordinado, para a qual se 

revele inconveniente o recurso a qualquer modalidade da relação 

jurídica de emprego público; ---------------------------------------- 

b) Existência de cabimento Orçamental; ------------------------------ 

c) Inexistência de impedimento à celebração ou renovação do contrato 

quando a eventual contraparte seja determinável; -------------------- 

d)Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória 

prevista no nº1 do artigo 2º e artigo 4º da Lei nº75/2014, de 12 de 

Setembro, e nos nºs 1, 2, 3, 4, 9 e 10 do artigo 75º da Lei nº 82-

B/2014 de 31 de Dezembro, juntando para o efeito, os elementos e 

cálculos relevantes face ao contrato em renovação ou anteriormente 

celebrado sempre que a prestação de serviços tenha idêntico objeto e, 

ou, contraparte. ---------------------------------------------------- 

II – Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar ------ 

1. No âmbito do “Acordo de Cooperação” celebrado entre a Direção-Geral 

dos Estabelecimentos Escolares /Direção de Serviços da Região Norte, 

o Instituto de Segurança Social, I.P.- Centro Distrital de Vila Real 

e a Câmara Municipal de Chaves, para o Programa de Expansão e 

Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, o Município de Chaves é 

responsável pela colocação do pessoal responsável pelo desenvolvimento 

de Atividades de Animação e de Apoio à Família. --------------------- 

Para o ano letivo 2015/2016 e no sentido de promover a natalidade, 

através do apoio às famílias que optam pela rede pública da educação 

pré-escolar, decidiu-se o alargamento da componente de apoio à família 

aos Jardins-de-Infância com frequência de seis ou mais crianças no 

sentido de apoiar e dinamizar o período da refeição e os prolongamentos 

de horário, de acordo com as necessidades dos encarregados de educação, 

manifestadas no ato da matrícula. ----------------------------------- 

Assim é intenção do Município de Chaves celebrar um contrato de 

aquisição de serviços tendo por objeto o desenvolvimento de Atividades 

de Animação e de Apoio à Família nos Jardins de Infância do Concelho 

de Chaves, da rede pública, com oferta da Componente de Apoio á Família 

– Prolongamento de horário e Serviço de refeições – para vigorar no 

ano letivo 2015/2016 e que se destinam ao seguintes Jardins de 

Infância: Jardim de Infância de Chaves; Jardim de Infância do Centro 

Escolar; Jardim de Infância do Caneiro; Jardim de Infância de Vila 

Verde da Raia; Jardim de Infância de Nantes; Jardim de Infância de Stº 

Estevão; Jardim de Infância de Mairos; Jardim de Infância de Outeiro 

Jusão; Jardim de Infância de Casas Novas e Jardim de Infância de 

Valdanta; ---------------------------------------------------------- 

2. O valor estimado do contrato em causa é de 100.948,03€, IVA Não 

Incluído. ---------------------------------------------------------- 

3. Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em 

causa irá ser lançada mão do procedimento Concurso Público, com base 

no disposto, sobre a matéria, no Código dos Contratos Públicos. ----- 
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4. Sendo certo que o Município de Chaves não tem, na presente data, 

recursos técnicos e humanos que permitam garantir, de forma eficaz, a 

execução dos serviços objeto do contrato. --------------------------- 

5. Atendendo à natureza do objeto do contrato de aquisição de serviços 

que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da execução de 

trabalho subordinado, em face dos pressupostos contratuais 

evidenciados e da natureza do próprio contrato. --------------------- 

6. Após consulta à entidade competente em matéria de requalificação 

de pessoal – INA – verificou-se a inexistência de pessoal em situação 

de requalificação apto para o desempenho das funções subjacentes à 

contratação em causa, conforme declaração emitida por tal entidade, 

documento cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais e que se anexa ao presente. ----------------- 

7. Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o 

recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público 

para a execução dos serviços objeto do contrato. -------------------- 

8. 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, muito concretamente na rubrica 

02.02.20.99. ------------------------------------------------------- 

9. Atendendo ao disposto nas disposições combinadas previstas, 

respetivamente, no artigo 7º, da Lei nº 75/2014, de 12 de setembro e 

na alínea c), do nº6, do artigo 75º, da Lei nº 82-B/2014, de 31/12, 

bem como na alínea d), do artigo 3º, da Portaria nº 149/2015, de 26 

de maio, verifica-se, conforme informação prestada pela unidade 

orgânica competente, que foi dado cumprimento à redução remuneratória 

prevista no artigo 2º, da Lei nº 75/2014, de 12 de setembro, conforme 

documento cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais e que se anexa ao presente, contendo os 

elementos e cálculos relevantes, face ao contrato anteriormente 

celebrado. --------------------------------------------------------- 

10.Considerando que o contrato de aquisição de serviços, em causa, 

implica a assunção de encargos plurianuais, o presente pedido de 

parecer encontra-se instruído com a respetiva autorização de assunção 

de encargos. -------------------------------------------------------- 

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 das disposições 

combinadas previstas, respetivamente, no n.º 5 e no n.º 12, do artigo 

75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (LOE 2015), e nº nº1, do 

artigo 3º, da Portaria nº 149/2015, de 26 de maio, parecer prévio 

favorável relativamente à celebração do contrato de aquisição de 

serviços tendo por objeto o desenvolvimento de Atividades de Animação 

e de Apoio à Família nos Jardins de Infância do Concelho de Chaves, 

da rede pública, com oferta da Componente de Apoio á Família – 

Prolongamento de horário e Serviço de refeições – para vigorar no ano 

letivo 2015/2016, encontrando-se, no caso individual e concreto, 

reunidos todos os requisitos previstos no n.º 6, do artigo 75º, da Lei 

n.º 82-B/2014, de 31/12 e no nº2, do artigo 3º, da Portaria nº149/2015, 

de 26 de maio.------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 08 de junho de 2015 ----------------------------------------- 

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

Dra. Lídia Pinto ---------------------------------------------------- 
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DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL ENG. 

CARLOS FRANÇA DE 2015.06.08. ---------------------------------------- 

Visto. Concordo. À Consideração do Sr. Diretor de Departamento. ----- 

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

DELGADO, DE 2015.06.29.----------------------------------------------  

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 

2015.06.30. -------------------------------------------------------- 

À reunião de câmara. ------------------------------------------------  

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

O Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, solicitou, verbalmente, esclarecimentos, sobre o âmbito de 

aplicação do contrato a celebrar, nomeadamente, se o mesmo irá 

contemplar um serviço de refeições. --------------------------------- 

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

De imediato, em resposta à questão acima exarada, usou da palavra, o 

Presidente da Câmara, tendo referido que o contrato a celebrar não 

integra qualquer serviço de refeições, sendo certo que as animadoras 

deverão prestar apoio às crianças, durante as refeições. ------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

 

 

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

Regista-se a saída do Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. 

Francisco António Chaves de Melo, quando eram 17:35 horas, não 

participando na análise, discussão e votação do seguinte assunto. --- 

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

 

 

2.2. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DA REDE DE 

TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS DE PASSAGEIROS, NA ÁREA DA SEDE DO 

CONCELHO DE CHAVES (TUC) – ANÁLISE E APRECIAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE 

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 40/DGF/2015. --------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I- Identificação das condições contratuais emergentes da celebração 

do contrato ora em apreciação: -------------------------------------- 

1) Considerando que, em 26 de Novembro de 2009, veio a ser celebrado 

entre o Município de Chaves e a empresa Auto Viação do Tâmega, Lda. – 

adiante designada por concessionária – um contrato para a “Concessão, 

em Regime de Serviços Públicos, da Rede de Transportes Coletivos 

Urbanos de Passageiros, na área da sede do Concelho de Chaves”; ----- 

2) Considerando que, do aludido contrato de concessão, faz parte 

integrante o estudo da viabilidade económico-financeira – 

demonstrativo do equilíbrio económico-financeiro da concessão – bem 

como os respetivos pressupostos quanto ao investimento, regime de 

exploração, regime tarifário e subsídios a obter, nos termos do 

previsto no caderno de encargos e competente proposta apresentada; -- 

3) Considerando que decorre da cláusula 19ª do aludido contrato de 

concessão, a consagração de um sistema de equilíbrio e partilha de 

riscos e resultados da concessão, através da qual, em situação de 
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procura desfavorável para a concessionária, o Município de Chaves 

garantirá a esta, uma receita tarifária mínima anual, em função do 

volume mínimo de tráfego que, nos termos da proposta apresentada pela 

concessionária, se mostre indispensável para equilibrar o Resultado 

Operacional do serviço; --------------------------------------------- 

4) Considerando também que, da proposta apresentada pela 

concessionária (ver fls. 111 do dossier do procedimento), decorre a 

fórmula de cálculo da compensação a que se refere na alínea anterior, 

a qual prevê um valor máximo de compensação anual de 145.000,00€, 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor; ---------------------------- 

5) Tendo ainda em conta que o contrato de concessão ora em apreciação 

prevê um conjunto de obrigações por parte da concessionária, bem como 

a respetiva monotorização e acompanhamento por parte do Município de 

Chaves, designadamente as previstas nas cláusulas 11ª, 15ª, 18ª e 19ª, 

do contrato. -------------------------------------------------------- 

II- Da avaliação, pelo Concedente, das condições efetivas de execução 
do contrato ora em apreciação: -------------------------------------- 

1) Considerando que, mediante o ofício proveniente da concessionária, 

registado no expediente geral em 20/04/2015 com o n.º 4567, vieram a 

ser apresentados os documentos de prestação de contas referentes ao 

exercício de 2014, dos quais consta o valor da compensação financeira 

para o ano de 2014, a que alude a referida cláusula 19ª do contrato 

de concessão; ------------------------------------------------------- 

2) Considerando o valor máximo da compensação prevista na proposta 

apresentada pela concessionária é de 145.000,00€, no âmbito do 

contrato celebrado, verifica-se que, de acordo com a demonstração de 

resultados apresentada pela concessionária, referente ao exercício de 

2014, encontra-se, previsto um valor, de 185.805,00€, acrescido de IVA 

à taxa legal em vigor, em função dos valores apurados de acordo com 

os tarifários respetivamente aplicáveis, sendo que, compulsada a 

referida cláusula 19ª do contrato de concessão, veio a AVT, solicitar 

o valor máximo de compensação a atribuir pelo município no valor de 

145.000€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; ------------------- 

III- Do cumprimento defeituoso as obrigações pelo adjudicatário: ---- 
No que respeita às obrigações previstas no contrato de concessão 

celebrado, foram, elencadas as seguintes irregularidades: ----------- 

1- O “Plano anual de manutenção preventiva” do material circulante e 

dos demais equipamentos, previstos no n.º6 da Cláusula 10.ª, não foi 

submetido à aprovação do Município de Chaves; ----------------------- 

2- O serviço coordenador especificamente vocacionado para a gestão 

integrada dos serviços da concessão, não está a ser dirigido por um 

técnico superior com experiência comprovada na área dos transportes, 

como previsto na alínea a) do n.º2 da Cláusula 11.ª; ---------------- 

3- Não foi implementado o “Sistema de Gestão da Qualidade e 

Segurança”, previsto no n.º1 da Cláusula 17ª; ----------------------- 

4- O pessoal afeto à concessão, quando em serviço, não se apresenta 

vestido com os uniformes aprovados, como previsto no n.º3 da Cláusula 

18.ª; -------------------------------------------------------------- 

5- A concessionária não procedeu à entrega mensal dos balancetes 

analíticos previstos no n.º2 do artigo 19.ª; ------------------------ 

6- Nos autocarros afetos à frota dos TUC, não foram instalados os 

equipamentos de vídeos previstos no requisito 4 do Anexo 3 do contrato 

de concessão celebrado. --------------------------------------------- 

IV- Da estratégia de atuação: -------------------------------------- 
Face ao exposto, tomamos a liberdade de sugerir ao Sr. Presidente da 

Câmara, a ponderação da seguinte estratégia procedimental: ---------- 
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1- Após análise às contas referentes ao exercício económico de 2013, 

apresentadas pela concessionária, e tendo em vista a reposição do 

equilíbrio do Resultado Operacional pela compensação financeira, a 

efetuar pelo Município de Chaves, no cumprimento do previsto na 

cláusula 19ª do contrato de concessão, dever-se-á ponderar as 

seguintes situações: ------------------------------------------------ 

a) No que respeita às irregularidades detetadas, identificadas na 

parte III da presente proposta, e considerando que a concessionária 

já se havia comprometido na análise de contas efetuadas no exercício 

de 2010, 2011, 2012 e 2013, promover a reposição e regularização das 

deficiências apuradas, o Município reserva-se ao direito em, com 

recurso à cláusula 28º do Contrato de Concessão, aplicar, para o 

efeito, o regime sancionatório previsto no Código dos Contratos 

Públicos (nos termos do seu artigo 329º); --------------------------- 

b) Face ao exposto, considerando o reiterado incumprimento das 

obrigações por parte da concessionária, dever-se-á promover a 

aplicabilidade do regime sancionatório previsto no artigo 28º do 

contrato celebrado, articulado com o artigo 329º do Código dos 

Contratos Públicos, aplicando, para o efeito, uma sanção pecuniária, 

traduzida em 20% do valor máximo da compensação anual (145.000,00€), 

previsto no programa de procedimento, resultando uma redução de 

29.000,00€; -------------------------------------------------------- 

c) Neste contexto, o valor a considerar pelo Município no âmbito da 

aludida compensação financeira totaliza um valor de 116.000,00€ 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, pelo que deverá ser promovida 

a competente audiência dos interessados, nos termos do artº 121 e ss. 

do CPA – Código do procedimento Administrativo, remetendo-se, para o 

efeito, à Auto Viação do Tâmega a presente proposta, para respetiva 

apreciação e pronúncia. --------------------------------------------- 

2- Submeta-se a presente proposta ao Sr. Presidente da Câmara, para 

apreciação, a qual, em caso de concordância, deverá ser submetida a 

órgão executivo para a aprovação; ----------------------------------- 

Chaves, 15 de junho de 2015 ----------------------------------------- 

A chefe da DGFEP ---------------------------------------------------- 

(Dra. Márcia Santos) ------------------------------------------------ 

Técnico Superior ---------------------------------------------------- 

(Engº Abel Peixoto) ------------------------------------------------- 

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

DELGADO, DE 2015.06.29.----------------------------------------------  

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 

2015.06.30. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

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

Regista-se a entrada do Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. 

Francisco António Chaves de Melo, retomando a sua participação na 

presente reunião. --------------------------------------------------- 

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

 

 



                                                                F. 61 

                                                                  _____________________ 
 

XIII 

DIVERSOS 

 

 

1. ATA DO PROCEDIMENTO PÚBLICO - SORTEIO - DE ATRIBUIÇÃO DO DIREITO 

DE OCUPAÇÃO DE SEIS LUGARES NO TERRADO DA FEIRA SEMANAL DE CHAVES. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 23/DSC/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 08 de maio de 2015, deliberou, por unanimidade, autorizar a 

abertura do procedimento público - sorteio - para atribuição de direito 

de ocupação de seis lugares no terrado da Feira Semanal de Chaves, de 

acordo com o Programa de Procedimento Público apresentado. O aviso 

publicitador veio a ser devidamente divulgado no dia 15 de maio de 

2015. -------------------------------------------------------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

A Comissão responsável pela liderança e coordenação do procedimento 

público, tendente à atribuição do direito de ocupação de seis lugares 

no terrado da Feira Semanal de Chaves, procedeu, no âmbito das suas 

atribuições, à seleção dos candidatos e realização do respetivo 

sorteio, nos termos aprovados no respetivo programa.----------------- 

Do ato público do sorteio, realizado no passado dia 17 de maio de 

2015, pelas 15h00, no Salão Nobre Câmara Municipal de Chaves foi 

lavrada a respetiva ata, que se junta em anexo. --------------------- 

III – 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 do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 24 de junho de 2015 ----------------------------------------- 

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

Cristiana Morais ---------------------------------------------------- 

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

Ata do ato público de sorteio para atribuição de seis lugares no 

terrado da Feira Semanal de Chaves ---------------------------------- 

Aos dezassete dias do mês de junho de 2015 realizou-se, pelas 15h00, 

no Salão Nobre da Câmara Municipal de Chaves, o ato público de sorteio 

tendente à atribuição do direito de ocupação de seis lugares no terrado 

da Feira Semanal de Chaves. ----------------------------------------- 

O Presidente da Comissão em funções iniciou pela apresentação da lista 

de candidatos admitidos, conforme artigo 7.º do Programa Procedimento 

Público aprovado por unanimidade pelo executivo Municipal, em sua 

reunião ordinária, no pretérito dia 08 de maio de 2015. 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, D29 com as dimensões de 8m x 4m, E20, E23 com 

as dimensões de 9m x 5m, E24 com as dimensões 10m x 5m, todos este 

destinados à venda de têxteis, vestuário, malas e similares, D33 com 

8m x 4m destinado à venda de outros produtos e ainda o lugar C8 com 
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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 
Gracinda Delfina Vieira Ferreira 

Gonçalves 
Falta de requerimento  

2 Flávio José Gonçalves Pinto Falta de requerimento  

3 José Augusto Campos Pereira 
Falta de requerimento e 

Comprovativo DGAE 

4 Mustapha Erraihani Comprativo de não dívida AT 

5 Sandra Marina de Barros Guedes Comprativo de não dívida SS 

6 Roberto Carlos de Jesus Gonçalves Dias Comprativo de não dívida AT 

7 Laura Angélica do Rosário Vicente Comprativo de não dívida AT e SS 

 

De seguida, o presidente da Comissão abriu um período de reclamação, 

por forma a permitir que os candidatos excluídos liminarmente 

apresentassem em declaração para a ata ou em petição escrita, 

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: ----------------------------------------------------- 

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 C8, o Presidente da Comissão sugeriu atribuí-lo de imediato a 

Francisco José Alves Ferreira, 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 C8, tendo o Sr. Francisco José Alves Ferreira abdicado do lugar 

que ocupa atualmente, mais concretamente o C6. ---------------------- 

Uma vez que existiam duas candidaturas para o lugar D33, destinado no 

programa de procedimento público à venda de outros produtos, deu-se 

início à metodologia prevista no artigo 10.º do Procedimento Público, 

aprovado pelo executivo municipal, colocando-se os 2 papéis num saco, 

1 em branco e 1 numerado com a respetiva referência do lugar disponível 

D33. 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 

 DATA HORA NIPG NOME 
SETOR DE 

ATIVIDADE 

1 22.05.2015 11:15 5931/2015 El Hoceine Echarraki TEXTEIS 

2 01.06.2015 16:50 6261/2015 Alfredo Filipe da Costa 

Ferreira  

TEXTEIS 

3 04.06.2015 11:30 6423/2015 Silvino Duarte Gonçalves LOIÇAS 

4 04.06.2015 15:50 6440/2015 Hassan El Mouahhid Lemrini  TEXTEIS 

5 09.06.2015 15:05 6644/2015 Mohamed Aboufaris Ajab TEXTEIS 

6 11.06.2015 15:15 6692/2015 José Manuel Das Neves Alves - 

cabeça de casal da herança de  

Moveis 

7 12.06.2015 14:00 6735/2015 Francisco José Alves Ferreira CALÇADO 

8 12.06.2015 16:00 6757/2015 António Paulo dos Anjos 

Machado 

TEXTEIS 
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papel, sendo que o lugar ficou atribuído ao Sr. Silvino Duarte 

Gonçalves, que abdicou do lugar que ocupa atualmente, mais 

concretamente o E27. Não existindo qualquer reclamação o Presidente 

da Comissão deu por concluída a atribuição do lugar D33, dando de 

imediato início à metodologia prevista, colocando-se para o efeito os 

5 papéis num saco, 1 em branco e 4 numerados com a respetiva referência 

dos lugares disponíveis, nomeadamente D29, E20, E23 e E24. 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:------------------------------------------------------  

 

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, --------------------------------------------- 

Dra. Cristiana Morais ----------------------------------------------- 

Isaac da Cruz Dias -------------------------------------------------- 

Manuel Pimentel Sarmento -------------------------------------------- 

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

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

24/06/2015 --------------------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão 

competente para tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se 

ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral que submeta a 

presente informação à consideração para aprovação da proposta e da 

estratégia procedimental preconizada na mesma. --------------------- 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 25/06/2015 ---------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL,SR. JOÃO NEVES DATADO DE 30/06/2015 ----------- 

À Reunião Câmara. --------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 DATA HORA NIPG NOME 
SETOR DE 

ATIVIDADE 
LUGAR 

1 22.05.2015 11:15 5931/2015 El Hoceine Echarraki TEXTEIS E20 

2 01.06.2015 16:50 6261/2015 Alfredo Filipe da 

Costa Ferreira  

TEXTEIS E23 

4 04.06.2015 15:50 6440/2015 Hassan El Mouahhid 

Lemrini  

TEXTEIS D29 

5 09.06.2015 15:05 6644/2015 Mohamed Aboufaris 

Ajab 

TEXTEIS Branco 

6 12.06.2015 16:00 6757/2015 António Paulo dos 

Anjos Machado 

TEXTEIS E24 
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2. REQUERIMENTO EM NOME DO SR. PAULINO VILAVERDE DA LUZ. INFORMAÇÃO 

Nº 31/GTF/2015. ---------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I - Enquadramento --------------------------------------------------- 

Serve a presente informação para dar resposta ao rogado no 

requerimento, registado nesta autarquia com o n.º 7006/15, datado de 

19-06-2015, em nome do Sr. Paulino Vila verde da Luz, contribuinte n.º 

178103748, o qual solicita a autorização para o lançamento de fogo-

de-artifício no largo da Capela, povoação de Vale do Galo União de 

Freguesias de Loivos e Póvoa de Agrações, deste concelho. -----------  

O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário ---------------- 

Dia 02/08/2015 ------------------------------------------------------ 

22:00h – 01:00h ----------------------------------------------------- 

Dia 03/08/2015 ------------------------------------------------------ 

21:00h – 21:15h ----------------------------------------------------- 

II - Fundamentação -------------------------------------------------- 

O lançamento de foguetes e outras formas de fogo está condicionado ao 

disposto no n.º 1 e 2 do artigo 29º, do Decreto-lei n.º 17/2009 de 14 

de Janeiro, os quais se enumeram: ----------------------------------- 

1 - Durante o período crítico não é permitido o lançamento de balões 

com mecha acesa e de quaisquer tipos de foguetes.-------------------- 

2 - Em todos os espaços rurais (espaços florestais e agrícolas), 

durante o período crítico, a utilização de fogo-de-artifício ou outros 

artefactos pirotécnicos, que não os indicados no número anterior, está 

sujeita à autorização prévia da respetiva Câmara Municipal. --------- 

3 – O período crítico, no ano de 2015, vigora de 1 de Julho a 30 de 

Setembro (Portaria 180/2015. DR N.º 118 de 19 de Junho de 2015).----- 

III - Avaliação do local de Lançamento ------------------------------ 

Atendendo à planta apresentada pelo requerente, à declaração do 

fogueteiro e à avaliação dos locais, pelos competentes Serviços 

Municipais, informa-se: --------------------------------------------- 

1. O local de lançamento do fogo insere-se na classe 4 – espaços 

agricolas e florestais, na categoria 4.3 – espaços agro-florestais e 

sub-categoria 4.3.A- espaços agroflorestais comuns; ----------------- 

2. O fogo-de-artifício requerido para esta festividade não produz 

recaída incandescente, sendo este lançado por técnico devidamente 

habilitados para este fim, conforme declara a firma “Pereira – Fogo 

de Artificio, LDA” (Declaração em anexo). --------------------------- 

3. A zona de lançamento do fogo-de-artifício, apresenta-se isenta de 

vegetação herbácea/ arbustiva/arbórea, conferindo-lhe Baixa a Muito 

Baixa perigosidade (fotos e planta em anexo); ----------------------- 

4. A zona envolvente, ao local de lançamento, caracteriza-se por solo 

urbano e agrícola devidamente cultivado não oferecendo risco de 

incêndio, salvo duas parcelas que se encontram com cereal e que na 

altura de lançamento a perigosidade será reduzida a média. A área 

Florestal mais próxima dista a mais de 100 metros (fotos e planta em 

anexo). ------------------------------------------------------------ 

5. Segundo Torrinha (1946), foguete é uma peça de fogo-de-artifício, 

composta de diversas bombas presas à extremidade de uma cana (Torrinha, 

F., 1946, Dicionário da Língua Portuguesa, Editorial Notícias, Porto).  

IV -Proposta -------------------------------------------------------- 

Face à legislação em vigor e ao exposto, anteriormente, sou a propor 

que o executivo camarário conceda a autorização do lançamento do fogo-

de-artifício, conforme solicitado no requerimento, sobre a 



                                                                F. 65 

                                                                  _____________________ 
 

responsabilidade da Comissão de Festas e a Pirotecnia cumpram as 

condições que se enumeram: ------------------------------------------ 

1. Mobilização do solo nas 2 parcelas de restolho (as que na atualidade 

se encontram ocupadas com cereal);-----------------------------------

2. Assegurar a presença de uma viatura de combate a incêndios 

(Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves, 

ou outra com meios humanos e materiais congéneres), a qual se deverá 

posicionar preferencialmente na direção Oeste; ----------------------

3. Impedir o lançamento de foguetes ou balões de mecha acesa; -------

4. Abortar o lançamento do fogo-de-artifício na presença de ventos 

fortes; ------------------------------------------------------------ 

5. O operador de pirotecnia deverá assumir as condições de 

operacionalidade do lançamento do fogo, nomeadamente a distância de 

segurança, de forma a garantir a não ignição de fogos em espaços 

florestais. -------------------------------------------------------- 

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

Eng.º Sílvio José Sevivas Silva) ------------------------------------ 

Anexo: ------------------------------------------------------------- 

Requerimento referido na informação supra; -------------------------- 

Declaração da firma “Pereira Fogos-de-artifício LDA.” --------------- 

Extrato da planta de ordenamento do plano Diretor Municipal de Chaves 

com a representação das categorias e subcategorias de espaços 

referidos nesta informação; ----------------------------------------- 

Carta de perigosidade de incêndio florestal; ------------------------ 

Fotos -------------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL, SENHOR CARLOS PENAS DE 2015.06.23.- 

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

 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e ulteriores alterações, 

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

 

E na da mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram dezassete horas e cinquenta minutos, para constar se lavrou 

a presente ata, e eu, Marcelo Caetano Martins Delgado, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 


