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Nº 17 – Reunião ordinária da 

Câmara  Municipal  de Chaves 

                                 Realizada no dia 17 de julho 

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

Aos dezassete 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, 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 cinco minutos e iniciando-se a mesma de acordo com a ordem do 

dia previamente elaborada e datada de catorze de julho 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 dado conhecimento e facultado, ao Executivo 

Municipal, cópia dos seguintes documentos relacionados com a atividade 

municipal: --------------------------------------------------------- 

- Proposta de resoluções sobre a vespa das galhas do castanheiro e 

pragas do castanheiro – Ofício do Instituto da Natureza e das 

Florestas; --------------------------------------------------------- 

- Alteração ao Orçamento da Despesa n.º5; --------------------------- 

- Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos n.º 7; ------------- 

- Alteração ao Orçamento da Despesa n.º 7; -------------------------- 

Por último, o Senhor Presidente da Câmara, deu conhecimento, ao 

Executivo Camarário, que, no próximo dia 22 de julho, Quinta-feira, 

realizar-se-á um Colóquio subordinado ao tema “Motivação e Energia 

para Vencer”, e cuja sessão de abertura será presidida pelo Senhor 

Secretário de Estado do Desporto. ----------------------------------- 

Aproveitou a oportunidade para convidar os Vereadores do Executivo 

Municipal, em vista a sua participação em tal evento. --------------- 

  

 

II - 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 sugerido o reagendamento da Visita ao 

Balneário Termal de Chaves, para o próximo mês de setembro, em data a 

acordar com a entidade responsável pela sua gestão. ----------------- 

 

 

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 interpelado, o Senhor Presidente da 
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Câmara, sobre a inexistência de um programa municipal de Ocupação de 

Tempos Livres, com todas as vantagens daí emergentes para a população 

mais jovem do Concelho. --------------------------------------------- 

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

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

referir que tal programa de ocupação de tempos livres já existiu na 

autarquia, embora financiado pelo Organismo responsável da 

administração Central. ---------------------------------------------- 

Todavia, tais iniciativas deixaram de ser financiadas. -------------- 

O Município de Chaves está a ponderar a criação de uma rede de 

voluntariado, nos termos legais, com incidência nas diferentes áreas 

de intervenção municipal, nomeadamente, cultura, desporto, ação 

social, entre outras. ----------------------------------------------- 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 03 de julho de 2015. --------------------------- 

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

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

 

 

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

Usou da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo sugerido uma 

alteração à ordem de trabalhos, no sentido de se passar, de imediato, 

à análise, discussão e votação dos assuntos relacionados com a emissão 

das licenças de fogo-de-artifício, em espaço rural, e constantes dos 

pontos 1, 2, 3, 4 e 5 do capítulo XIII da referida ordem de trabalhos, 

considerando a urgência na emissão das correspondentes licenças. ---- 

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

O Executivo camarário concordou, por unanimidade, com a introdução de 

tal alteração na organização dos assuntos da Ordem do Dia. ---------- 

 

 

1. REQUERIMENTO EM NOME DA SRA. ANABELA AZEVEDO GARCIA MAGALHÃES. – 

INFORMAÇÃO Nº 37/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 7219/15, datado de 

24-06-2015, em nome da Sra. Anabela Azevedo Garcia Magalhães, o qual 

solicita a autorização para o lançamento de fogo-de-artifício na 

Travessa da Praça, povoação de Agrela, freguesia de Ervededo, deste 

concelho. ---------------------------------------------------------- 

O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário: --------------- 

Dia 19/07/2015------------------------------------------------------ 

 01:00 h – 01:15 h ------------------------------------------------- 

II - Fundamentação -------------------------------------------------- 
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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.º118 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. A parcela de terreno em análise, atendendo à demarcação constante 

na planta apresentada pelo interessado e de acordo com a planta de 

ordenamento do Plano Diretor Municipal, integra a seguinte classe de 

espaço: Classe 4 – Espaços Agrícolas e Florestais, Categoria 4.2 – 

Espaços Agrícolas e Subcategoria 4.2.A – Espaços Agrícolas Defendidos 

(RAN). ------------------------------------------------------------- 

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 Fogos-de-

artifício, Lda. (Declaração em anexo). ------------------------------ 

3. A zona de lançamento do fogo-de-artifício, apresenta vegetação 

herbácea, na atualidade verde, conferindo-lhe Baixa perigosidade;----  

4. A zona envolvente, ao local de lançamento, caracteriza-se por solo 

agrícola devidamente cultivado. Na extrema das propriedades deparamo-

nos com árvores folhosas (em bordadura). A área Florestal mais próxima 

dista 150 metros não oferecendo risco de incêndio. ------------------ 

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 

responsabilidade da Comissão de Festas e a Pirotecnia cumpram as 

condições que se enumeram: ------------------------------------------ 

1. 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), as quais deverão 

posicionar-se na Direção Sul; --------------------------------------- 

2. Impedir o lançamento de foguetes ou balões de mecha acesa.--------  

3. Abortar o lançamento do fogo-de-artifício na presença de ventos 

fortes; ------------------------------------------------------------ 

4. O operador de pirotecnia deverá assumir as condições de 

operacionalidade do lançamento do fogo, nomeadamente a distância de 

segurança aos espaços florestais, de forma a garantir a não ignição 

de fogos;-----------------------------------------------------------  

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA 

PENAS, DATADO DE 03.07.2015. ---------------------------------------- 

Visto. Concordo. Á 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. --------------------------------------------- 



                                                                F. 28 

                                                                  _____________________ 
 

 

 

2. REQUERIMENTO EM NOME DO SR. JÚLIO SERAFIM ALVES DA SILVA. – 

INFORMAÇÃO Nº 40/GTF/2015. ------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Enquadramento ------------------------------------------------------ 

Serve a presente informação para dar resposta ao rogado no 

requerimento, registado nesta autarquia com o n.º 7457/15, datado de 

30-06-2014, em nome do Sr. Júlio Serafim Alves da Silva, Contribuinte 

nº 177182792, o qual solicita a autorização para o lançamento de fogo-

de-artifício na povoação de Vila Frade, freguesia de Lamadarcos, deste 

concelho (conforme localização da planta anexa ao requerimento). ---- 

O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário:----------------  

Dia 02 / 08 / 2014 -------------------------------------------------- 

 08:00 –24:00 h----------------------------------------------------- 

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

Dia 03 / 08 / 2014 -------------------------------------------------- 

 00:00 –01:00 h ---------------------------------------------------- 

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

Fundamentação------------------------------------------------------- 

“Legislação em vigor” ---------------------------------------------- 

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).-----  

“Avaliação do local de Lançamento”-----------------------------------  

Atendendo à planta apresentada pelo requerente, à declaração do 

fogueteiro e à avaliação do local, pelos competentes Serviços 

Municipais, informa-se:--------------------------------------------- 

1. O local de lançamento do fogo insere-se na classe 4 – espaços 

agrícolas e florestais, na categoria 4.2 –espaços agrícolas e 

subcategoria 4.2.A –espaços agrícolas defendidos (RAN);--------------

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 “A.M.-Pirotécnica, 

LDA.” (Declaração em anexo).-----------------------------------------

3. A zona de lançamento do fogo-de-artifício caracteriza-se por área 

agrícola de sequeiro isenta de vegetação (espaço rural) de muito baixa 

perigosidade (carta e fotos em anexo); ------------------------------ 

4. A zona envolvente caracteriza-se por zonas de cultivo e solo urbano 

apresentando muito baixa perigosidade (carta e fotos 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).  

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 
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responsabilidade da Comissão de Festas e a Pirotecnia cumpram as 

condições que se enumeram:------------------------------------------- 

1. 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);------------------ 

2. Impedir o lançamento de foguetes ou balões de mecha acesa; ------- 

3. Abortar o lançamento do fogo-de-artifício na presença de ventos 

fortes;------------------------------------------------------------- 

4. 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 “Piroctécnica Armando Vieira, 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 SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA 

PENAS, DATADO DE 09.07.2015. ---------------------------------------- 

Visto. Concordo. Á reunião de câmara para deliberação. -------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. REQUERIMENTO EM NOME DO SR. EUSÉBIO DOS ANJOS FIGUEIREDO. INFORMAÇÃO 

Nº 043/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 7714/15, datado de 

07-07-2015, em nome do Sr. Eusébio dos Anjos Figueiredo, o qual 

solicita a autorização para o lançamento em Santo Ardão (lado da 

Capela), povoação de Roriz, União de freguesia de Travancas e Roriz, 

deste concelho ----------------------------------------------------- 

O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário: -------------- 

Dia 02/08/2015 ------------------------------------------------------ 

 09:00 h – 00:00 h -------------------------------------------- 

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 respectiva 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 ------------------------------ 
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Atendendo à planta apresentada pelo requerente, à declaração do 

fogueteiro e à avaliação dos locais, pelos competentes Serviços 

Municipais, informa-se: -------------------------------------------- 

1. A parcela de terreno em análise, atendendo à demarcação constante 

na planta apresentada pelo interessado e de acordo com a planta de 

ordenamento do Plano Director Municipal, integra a seguinte classe de 

espaço: Classe 4 – Espaços Agrícolas e Florestais, Categoria 4.3 – 

Espaços Agro-florestais e Sub-categoria 4.3.A – Espaços Agro-

florestais 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 Carlos Artur de 

Oliveira. (Declaração em anexo); ----------------------------------- 

3. A zona de lançamento do fogo de artifício, encontram-se ocupados 

por lameiros com teor de humidade, conferindo-lhe Baixa perigosidade 

(cartografia em anexo); -------------------------------------------- 

4. A zona envolvente, ao local de lançamento, caracteriza-se por 

lameiros e solo agrícola devidamente cultivado. Na extrema das 

propriedades deparamo-nos com árvores folhosas (em bordadura). A área 

Florestal mais próxima dista 130 metros não oferecendo risco de 

incêndio na ausência de ventos fortes de proveniência Norte; -------- 

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 

responsabilidade da Comissão de Festas e a Pirotecnia cumpram as 

condições que se enumeram: ----------------------------------------- 

1. 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), as quais deverão 

posicionar-se na Direcção Sul do Local de Laçamento; --------------- 

2. Impedir o lançamento de foguetes ou balões de mecha acesa. ---- 

3. Abortar o lançamento do fogo de artifício na presença de ventos 

fortes; ------------------------------------------------------------ 

O operador de pirotecnia deverá assumir as condições de 

operacionalidade do lançamento do fogo, nomeadamente a distância de 

segurança aos espaços florestais, de forma a garantir a não ignição 

de fogos ----------------------------------------------------------- 

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

(Eng.º Sílvio José Sevivas Silva) ---------------------------------- 

Anexo: ------------------------------------------------------------- 

 Requerimento referido na informação supra; -------------------- 

 Declaração da firma “Carlos Artur de Oliveira”. --------------- 

 Extracto 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 SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA 

PENAS, DATADO DE 13.07.2015. ---------------------------------------- 

Visto. Concordo. Á reunião de câmara para deliberação. -------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

4. REQUERIMENTO EM NOME DO SR. WILSON TEIXEIRA ABREU DOS SANTOS. 

INFORMAÇÃO Nº 044/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 7717/14, datado de 

06-07-2014, em nome do Sr. Wilson Teixeira Abreu dos Santos, o qual 

solicita a autorização para o lançamento de fogo-de-artifício na 

Avenida 1.º Maio, povoação de Loivos, freguesia de Loivos, deste 

concelho ----------------------------------------------------------- 

O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário: -------------- 

Dia 18/07/2015 ----------------------------------------------------- 

11:00 h – 12:00 h -------------------------------------------------- 

Dia 19/07/2015 ----------------------------------------------------- 

08:00 h – 13:00 h -------------------------------------------------- 

22:00 – 23:00 ------------------------------------------------------ 

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 respectiva 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) ---- 

“Avaliação do local de Lançamento” --------------------------------- 

Atendendo à planta apresentada pelo requerente, à declaração do 

fogueteiro e à avaliação do local, pelos competentes Serviços 

Municipais, informa-se: -------------------------------------------- 

1. O local de lançamento do fogo insere-se na classe 4 – espaços 

agrícolas e florestais, na categoria 4.3. – espaços agro-florestais e 

subcategoria 4.3.A – espaços agro-florestais 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 “A.M.-Pirotécnica,  

LDA.” (Declaração em anexo). --------------------------------------- 

3. A zona de lançamento do fogo-de-artifício caracteriza-se por área 

agrícola devidamente gerida (fotos em anexo); ---------------------- 

4. A zona envolvente caracteriza-se pela área agrícola isenta de 

vegetação e solo urbano (fotos em anexo). Da análise da carta de 

perigosidade deparamo-nos com uma área de muito baixa perigosidade 

(carta em anexo). A área florestal mais próxima dista a 400 metros do 

local de lançamento); --------------------------------------------- 

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). 

Proposta ---------------------------------------------------------- 
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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 

responsabilidade da Comissão de Festas e a Pirotecnia cumpram as 

condições que se enumeram: ------------------------------------------ 

4. 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); ---------------- 

5. Impedir o lançamento de foguetes ou balões de mecha acesa; ---- 

6. Abortar o lançamento do fogo de artifício na presença de ventos 

fortes; ------------------------------------------------------------ 

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 “A.M.-Pirotécnica, 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 SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA 

PENAS, DATADO DE 13.07.2015. ---------------------------------------- 

Visto. Concordo. Á 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. --------------------------------------------- 

 

 

5. REQUERIMENTO EM NOME DO SR. PAULO JORGE MOURÃO VIEIRA. INFORMAÇÃO 

Nº 048/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 7830/15, datado de 

07-07-2015, em nome do Sr. Paulo Jorge Mourão Vieira, o qual solicita 

a autorização para o lançamento de fogo-de-artifício na Estrada de 

Bustelo, povoação de Bustelo, freguesia de Bustelo, deste concelho. - 

O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário:---------------- 

Dia 09/08/2015------------------------------------------------------ 

00:30 h – 01:00 h--------------------------------------------------- 

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.---------- 
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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).----- 

“Avaliação do local de Lançamento” --------------------------------- 

Atendendo à planta apresentada pelo requerente, à declaração do 

fogueteiro e à avaliação do local, pelos competentes Serviços 

Municipais, informa-se:--------------------------------------------- 

1 - O local de lançamento do fogo insere-se na classe 4 – espaços 

agrícolas e florestais, na categoria 4.3. – espaços agroflorestais e 

subcategoria 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 “Pirotecnia de 

Barbeita, LDA.” (Declaração em anexo).------------------------------3 

- A zona de lançamento do fogo-de-artifício caracteriza-se por área 

agrícola com fruteiras. Na atualidade em virtude de não ser semeada 

encontra-se coberta por vegetação herbácea de altura superior a 50 cm 

e densidade elevada (fotos em anexo);-------------------------------4 

- A zona envolvente caracteriza-se por área agrícola e zona urbana. A 

área agrícola, na atualidade, apresenta área de lameiros devidamente 

ceifados e isentos de vegetação, área de cereal ceifado e aguardar a 

retirada da palha e zonas de pousio com vegetação herbácea de altura 

média de 50 cm e densidade moderada. Na bordadura do terreno existe 

um cordão de árvores folhosas (fotos em anexo). Da análise da carta 

de perigosidade deparamo-nos com uma área de muito baixa perigosidade 

por se tratar de área agrícola (carta em anexo). No entanto, o 

combustível fino que dominam as propriedades confere-lhe risco de 

ignição e propagação de incêndio. A área florestal mais próxima dista 

a 160 metros do local de lançamento).-------------------------------

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).------------------------------------------------------------- 

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 

responsabilidade da Comissão de Festas e a Pirotecnia cumpram as 

condições que se enumeram:------------------------------------------ 

1 - Remoção total da vegetação herbácea/arbustiva existente no local 

de lançamento e numa faixa exterior de proteção de acordo com o plano 

de segurança apresentado pelo fogueteiro para o calibre de fogo 

lançado. Dado que os combustíveis, no presente ano, se encontram muito 

secos aconselha-se a mobilização do solo até ao solo mineral.-------- 

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);----------------- 

1 - 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 ------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA 

PENAS, DATADO DE 14.07.2015. ---------------------------------------- 
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Visto. Concordo. Á 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. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. APROVAÇÃO DO REGULAMENTO CARTÃO MUNICIPAL FAMÍLIA NUMEROSA 

PROPOSTA Nº 88/GAP/2015. -------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Do enquadramento legal do pedido de parecer prévio -------------- 

A Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 67º estabelece 

os benefícios sociais que deverão ser criados e adequados aos encargos 

familiares.--------------------------------------------------------- 

Como corolário desta norma estruturante, é função do poder local 

entender a complexidade dos modelos familiares, cooperar, apoiar e 

estimular a promoção da família, reconhecendo, protegendo e 

valorizando as especificidades étnicas, religiosas e multiculturais 

da sua organização, fomentando a estabilidade e sua intervenção na 

comunidade.--------------------------------------------------------- 

Considerando:------------------------------------------------------- 

A crescente intervenção dos Municípios, no âmbito das políticas de 

ação social, com vista, por um lado, à progressiva melhoria das 

condições de vida dos estratos sociais mais desfavorecidos ou 

dependentes e, por outro lado, a fixação da população;--------------- 

A crise económica que se faz sentir a nível nacional e internacional;- 

A diminuição da natalidade como um problema presente e preocupante, 

particularmente, nos Concelhos do interior do País;------------------ 

O envelhecimento populacional e a desertificação das freguesias do 

concelho de Chaves, em particular, que têm provocado uma forte 

distorção na pirâmide geracional, com consequências negativas no 

desenvolvimento económico;------------------------------------------ 

Não terem sido tomadas medidas concretas e relevantes de âmbito 

nacional que invertam ou atenuem a situação;------------------------- 

A necessidade imperiosa de reverter tal situação, o Município de Chaves 

deve promover políticas públicas ativas, tendo em vista a melhoria das 

condições de vida da população, especialmente, na ajuda a famílias 

numerosas;---------------------------------------------------------- 

O inquestionável mérito na adoção de medidas concretas que, de uma 

forma positiva, contribuam para a inversão da situação de baixa taxa 

de natalidade, salvaguardando o futuro geracional do Concelho de 

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

As atuais tendências demográficas, e as que se preveem para as décadas 

vindouras, traduzem-se num decréscimo significativo da taxa de 

natalidade, fazendo sentido implementar medidas específicas 

direcionadas para as famílias, criando incentivos adicionais que 

ajudem a controlar e colmatar essa realidade e os problemas daí 

resultantes;-------------------------------------------------------- 

O interesse do Município em promover incentivos específicos que 

conduzam, por um lado, ao aumento da natalidade e, por outro lado, à 

fixação e melhoria das condições de vida de jovens famílias, entende 

o Município proceder à criação do “Cartão Municipal Família Numerosa”  

em vista a inverter a situação atual relativa ao reduzido número de 

nascimentos.-------------------------------------------------------- 
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De acordo com o preceituado no artigo 99º do Código do procedimento 

Administrativo, o presente Regulamento, visa atribuir benefícios a 

famílias numerosas residentes no Concelho de Chaves, os quais se 

encontram elencados no art.º11º, da Proposta de Regulamento, com vista 

a aumentar o índice de natalidade no Concelho de Chaves.------------- 

Em relação aos custos que o presente regulamento pode vir acarretar, 

os mesmos devem estar orçamentados no “Plano e Orçamento do Município”. 

No entanto, na presente data, tornam-se inquantificáveis pela sua 

natureza imaterial e de difícil mensuração, uma vez que se trata de 

medidas de âmbito social. ------------------------------------------- 

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) Determinar o início do procedimento tendente à Aprovação do 

Regulamento Cartão Municipal Família Numerosa, documento em anexo à 

presente Proposta, o qual aqui se dá por integralmente reproduzido 

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

b) Para efeitos do disposto no nº1, do art. 98º do CPA, dever-se-á 

promover à publicitação de tal deliberação, com a indicação do órgão 

que decidiu desencadear o procedimento, da data em que o mesmo se 

iniciou, do seu objeto e da forma como se pode processar a constituição 

como interessados e a apresentação dos respetivos contributos, de 

acordo com o disposto no nº1, do art. 98º do CPA; ------------------- 

c) A Proposta de Regulamento, nos termos e para os efeitos das 

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

56º da Lei nº 75/2013, deverá ser 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;--------------------- 

d) Seguidamente, deverão as eventuais sugestões colhidas durante a 

fase de discussão pública da Proposta, ser devidamente ponderadas pela 

Câmara Municipal, em vista à aprovação definitiva da Proposta de 

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

e) 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;--------------------------------------------------- 

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

Cartão Municipal Família Numerosa 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: - A referida Proposta de Regulamento Cartão Municipal Família 

Numerosa.----------------------------------------------------------- 

- Impresso próprio.-------------------------------------------------- 

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

REGULAMENTO CARTÃO MUNICIPAL FAMÍLIA NUMEROSA ----------------------- 

Preâmbulo ---------------------------------------------------------- 
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A Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 67º estabelece 

os benefícios sociais que deverão ser criados e adequados aos encargos 

familiares. Como corolário desta norma estruturante, é função do poder 

local entender a complexidade dos modelos familiares, cooperar, apoiar 

e estimular a promoção da família, reconhecendo, protegendo e 

valorizando as especificidades étnicas, religiosas e multiculturais 

da sua organização, fomentando a estabilidade e sua intervenção na 

comunidade. -------------------------------------------------------- 

É intenção do Município de Chaves em promover incentivos específicos 

que conduzam, por um lado, ao aumento da Natalidade e, por outro, à 

fixação e melhoria das condições de vida das famílias numerosas 

residentes neste Município. ----------------------------------------- 

A Ação Social é uma área prioritária de intervenção do Município de 

Chaves, pelo que se procedeu à implementação de diferentes medidas, 

devidamente articuladas entre si e nas quais se inclui, a criação do 

Cartão Municipal Família Numerosa. ---------------------------------- 

Neste sentido, o Cartão Municipal Família Numerosa tem como finalidade 

permitir às famílias que se enquadrem no âmbito do respetivo conceito, 

obter descontos em produtos e serviços da autarquia e eventualmente 

de algumas empresas ou instituições dos vários setores de atividade 

do Concelho de Chaves. ---------------------------------------------- 

O presente Regulamento Cartão Municipal Família Numerosa, atribuir 

benefícios a Famílias Numerosas residentes no Concelho de Chaves, de 

acordo com o preceituado no art.º 99º do Código do Procedimento 

Administrativo, os quais se encontram elencados no presente 

Regulamento, com vista a aumentar o índice de natalidade. ----------- 

Em relação aos custos que o Regulamento em questão possa eventualmente 

acarretar, os mesmos devem estar previstos no Plano e Orçamento deste 

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

Assim, os custos/benefícios tornam-se inquantificáveis pela sua 

natureza imaterial e de difícil mensuração, uma vez que as medidas 

propostas são de natureza social. ----------------------------------- 

Sendo certo que, para este efeito, indissociável da dimensão 

financeira do presente regulamento, particularmente, no que concerne 

ao seu impacte na arrecadação de receita municipal, como consequência 

direta e necessária dos benefícios e/ou isenções financeiras 

concedidas, no âmbito do regulamento, às famílias numerosas, o mesmo 

não poderá deixar de observar o regime de isenção e benefícios fiscais 

consagrado no artigo 16º da Lei das Finanças Locais. ---------------- 

De facto, nos termos das disposições combinadas previstas nos n.ºs 2 

e 9, ambos do citado artigo 16º, a Assembleia Municipal, pode, por 

proposta da Câmara Municipal, através de deliberação fundamentada que 

inclui a estimativa da respetiva despesa fiscal, conceder isenções 

totais ou parciais relativamente aos impostos e outros tributos 

próprios, isenção essa que, à luz do princípio da legalidade 

tributaria, apenas podem ser concedidos pelos municípios quando exista 

Lei que defina os termos e as condições para a sua atribuição. ------ 

Neste contexto, sendo reconhecido o mérito e as medidas propostas no 

projeto de regulamento em apreciação, deverá a Assembleia Municipal, 

sob proposta da Câmara, dando execução ao próprio regulamento, 

aprovar, de forma genérica, o limite máximo da respetiva despesa fiscal 

associada à concessão do conjunto de isenções e/ou benefícios 

decorrentes da aplicação do regulamento, sendo, por esta via, 

dimensionado, pelo órgão deliberativo, o impacto financeiro, de tais 

medidas, quer para o orçamento municipal, quer para o plano de 

saneamento, em vigor. ----------------------------------------------- 
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Salienta-se que tais medidas, as quais não podem ser 

descontextualizadas das políticas públicas a prosseguir, tendo em 

vista tentar estancar a queda, sistemática, da taxa de natalidade e 

de forma, bastante acentuada, já foram ponderadas, em tempo oportuno, 

pela Assembleia da República, tendo sido consagradas, na Lei do 

Orçamento do Estado, em vigor, uma alteração ao Código do Imposto 

Municipal sobre Imoveis, permitindo, aos munícipes, mediante 

deliberação da Assembleia Municipal, nos casos de imóvel destinado à 

habitação própria e permanente coincidente com o domicilio fiscal do 

proprietário, a fixação de uma redução da taxa do imposto em causa, a 

qual vigorará no ano a que respeita o imposto, tendo como critério o 

número de dependentes que, nos termos do previsto no artigo 13º do 

Código do IRS, compõe o agregado familiar do proprietário a 31 de 

dezembro, de acordo com a tabela publicada na mencionada Lei. ------- 

Todavia, do ponto de vista administrativo, a concessão de tais 

reduções, no âmbito do imposto, em apreciação, deverá ser concedido, 

por ato administrativo, no caso, deliberação da Assembleia Municipal, 

e não por via de Regulamento administrativo. ------------------------ 

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo do disposto no artigo 

241º, da Constituição da República Portuguesa, e nos termos do disposto 

nas alíneas k), u) e v) do nº 1, do artigo 33º, da Lei nº 75/2013, de 

12 de Setembro. ----------------------------------------------------- 

Artigo 1.º ---------------------------------------------------------- 

Âmbito ------------------------------------------------------------- 

O presente regulamento visa  estabelecer as condições de acesso 

ao Cartão Municipal Família Numerosa, bem como o âmbito da sua 

aplicação. --------------------------------------------------------- 

Artigo 2.º ---------------------------------------------------------- 

Objetivo ----------------------------------------------------------- 

O Cartão Municipal Família Numerosa, pretende contribuir para o 

aumento da natalidade e para a dignificação e melhoria das condições 

de vida das famílias. ----------------------------------------------- 

Artigo 3.º ---------------------------------------------------------- 

Aplicação e beneficiários ------------------------------------------- 

1. O Cartão Municipal Família Numerosa aplica-se às famílias cujo 

agregado familiar é composto de cinco ou mais elementos, isto é: pai, 

mãe e três ou mais filhos dependentes. ------------------------------ 

2. O benefício manter-se-á para o cônjuge/companheiro que ficar com 

a guarda dos três ou mais filhos dependentes, independentemente da 

causa da separação do pai/mãe. -------------------------------------- 

3. São beneficiários os indivíduos inseridos em agregados familiares 

residentes e recenseados no Município de Chaves, desde que preencham 

os requisitos constantes no presente regulamento. ------------------- 

Artigo 4.º ---------------------------------------------------------- 

Famílias Numerosas -------------------------------------------------- 

Para efeitos de aplicação do presente regulamento, entende-se por 

“Família Numerosa” os agregados familiares compostos por cônjuges ou 

pessoas que vivam em união de facto e que tenham a seu cargo três ou 

mais filhos dependentes, resultantes de nascimentos e não de adição 

matemática. -------------------------------------------------------- 

Artigo 5.º ---------------------------------------------------------- 

Condições gerais de atribuição -------------------------------------- 

São condições gerais de atribuição do incentivo, cumulativamente: --- 

a) Que as crianças e/ou jovens, que compõem o agregado familiar, 

estejam registadas como naturais do concelho de Chaves, salvo no caso 

das situações previstas na alínea c) do art.º 5º; ------------------- 
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b)  Que as crianças e/ou jovens residam efetivamente com o/a 

requerente ou requerentes; ------------------------------------------ 

c) Que o/a requerente ou requerentes do direito às medidas de apoio 

residam no Município de Chaves, no mínimo há (2) dois anos contínuos; 

d) Que o/a requerente ou requerentes do direito às medidas de apoio 

não possuam quaisquer dívidas para com o Município, a Segurança Social 

e a Autoridade Tributária (dívidas fiscais). ------------------------ 

Artigo 6.º ---------------------------------------------------------- 

Legitimidade ------------------------------------------------------- 

Têm legitimidade para requerer o cartão previsto no presente 

Regulamento: ------------------------------------------------------- 

a) Em conjunto, ambos os progenitores, caso sejam casados ou vivam 

em união de facto, nos termos da lei; ------------------------------- 

b) O/a progenitor/a que, comprovadamente, tiver a guarda das crianças 

e/ou jovens; -------------------------------------------------------- 

Artigo 7.º ---------------------------------------------------------- 

Processo de candidatura --------------------------------------------- 

1. Os requerentes deverão apresentar a sua candidatura através de 

requerimento próprio, devidamente preenchido e assinado, a apresentar 

na Divisão de Recursos Humanos e Ação Social, do Município de Chaves, 

acompanhado com os seguintes documentos: ---------------------------- 

a) Cópia do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão do/a 

requerente ou requerentes, bem como do agregado familiar; ----------- 

b) Cópia do documento de identificação fiscal das crianças e/ou 

jovens e do/a requerente ou requerentes; ---------------------------- 

c) Atestado da Junta de Freguesia da residência do/a requerente ou 

requerentes, comprovando o cumprimento dos requisitos das alíneas b) 

e c) do art.º 5º; --------------------------------------------------- 

d) Cópia do cartão de estudante dos dependentes e/ou comprovativo da 

matrícula do ano letivo em curso à data do pedido; 

e) Cópia da fatura/recibo da água que comprove a titularidade do 

contrato; ---------------------------------------------------------- 

2. A Câmara Municipal de Chaves poderá solicitar outros documentos e 

informações que se mostrem estritamente necessários para a concessão 

do apoio. ----------------------------------------------------------- 

Artigo 8.º ---------------------------------------------------------- 

Análise da candidatura ---------------------------------------------- 

1. O Município de Chaves, através da Divisão de Recursos Humanos e 

Ação Social, procederá à análise dos requerimentos. ----------------- 

2. Compete ao Presidente da Câmara Municipal, a aprovação das 

candidaturas e atribuição do Cartão Municipal Família Numerosa. ----- 

3. Só haverá lugar aos apoios constantes no presente regulamento, 

após atribuição do Cartão Municipal Família Numerosa. --------------- 

Artigo 9.º ---------------------------------------------------------- 

Decisão e prazo de reclamações -------------------------------------- 

1. Sem prejuízo do cumprimento do princípio da Audiência Prévia 

previsto no Código do Procedimento Administrativo, o requerente ou 

requerentes serão informados, por escrito, da decisão que vier a recair 

sobre a candidatura, sendo, em caso de indeferimento, esclarecidos os 

fundamentos da não atribuição. -------------------------------------- 

2. Caso a proposta de decisão seja de indeferimento, o/a requerente 

ou requerentes podem reclamar no prazo de quinze dias úteis, após 

receção do ofício de decisão. --------------------------------------- 

3. As reclamações deverão ser dirigidas ao Presidente da Câmara 

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

4. A reavaliação do processo e resultado da reclamação será 

comunicado ao requerente no prazo de dez dias úteis. ---------------- 
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Artigo 10.º --------------------------------------------------------- 

Benefícios --------------------------------------------------------- 

1. O Cartão Municipal Família Numerosa atribui a todos os seus 

titulares, residentes no concelho de Chaves, nos termos do art.º 4º, 

do retrocitado regulamento, os seguintes benefícios: ---------------- 

a) Redução entre 60%, nas entradas para os espetáculos culturais, 

desportivos, recreativos e outros organizados pelo Município de 

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

b) Redução entre 60%, nas entradas em museus municipais; ---------- 

c) Redução entre 60%, nas entradas nas piscinas municipais (coberta 

e descoberta); ------------------------------------------------------ 

d) Redução entre 60%, no preço praticado nos campos de férias e 

outras atividades organizadas pelo Município; ----------------------- 

e) As crianças titulares do Cartão Municipal da Família Numerosa, 

que frequentem o ensino pré-escolar e o 1º ciclo de escolaridade 

públicos, terão direito a uma redução de 30% do valor a pagar pela 

alimentação, tratando-se de segundos filhos com frequência escolar e 

a 50%, a partir do 3º filho, nas mesmas condições, não sendo este 

benefício cumulável com outros existentes para os mesmos fins; ------ 

f) Comparticipação anual de 30%, na aquisição de livros escolares 

adotados e obrigatórios, condicionada à aprovação/transição de ano 

obrigatória. ------------------------------------------------------- 

g) Redução em 50% no fornecimento de fotocópias pelo serviço da 

Biblioteca Municipal, desde que as mesmas se destinem a fins didáticos 

e culturais; -------------------------------------------------------- 

h) Beneficiação da taxação do consumo da água correspondente ao 

primeiro escalão para um consumo doméstico até 15m3/mensais para os 

agregados familiares de 5 elementos (Ex: mãe/pai e 3 filhos); Um 

consumo doméstico até 25m3/mensais para os agregados familiares com 4 

ou mais filhos; ----------------------------------------------------- 

 Caso os consumos sejam superiores a estes valores, à diferença 

será aplicado o tarifário em vigor, a iniciar no 2º escalão; -------- 

i) A Redução da taxa do Imposto Municipal sobre Imoveis, nos termos 

do disposto no n.º 13, do artigo 112º do código do CIMI, na redação 

que lhe foi conferida pela Lei do Orçamento do Estado – Lei n.º 82-

B/2014, de 31 de dezembro, em vigor. -------------------------------- 

2. Os benefícios serão concedidos enquanto se verificarem as 

condições mencionadas no art.º 4º, devendo os beneficiários, fazer a 

primeira renovação no ano civil seguinte, durante os meses de Outubro 

e Novembro. A segunda e seguintes renovações deverão ser de 2 em 2 

anos, nos mesmos meses, durante a vigência deste regulamento. ------- 

3. O Município de Chaves, tendo em vista o alargamento dos benefícios 

previstos no presente artigo, poderá estabelecer quaisquer acordos com 

entidades públicas ou privadas, de acordo com a lei; ---------------- 

4. Será dada publicidade adequada a quaisquer novos benefícios que 

acresçam aos previstos no presente regulamento. --------------------- 

Artigo 11.º --------------------------------------------------------- 

Articulação com outros Regulamentos --------------------------------- 

No caso de já estarem previstos outros benefícios para as famílias 

numerosas em regulamentos próprios dos equipamentos culturais e 

desportivos municipais ou no âmbito de atribuição de bolsas de estudos 

para o ensino superior e outras atividades organizadas pelo Município 

de Chaves, esses benefícios, caso sejam superiores, prevalecem sobre 

aqueles que se encontram estipulados no art.º 10º do presente 

Regulamento. ------------------------------------------------------- 

Artigo 12.º --------------------------------------------------------- 

Modelo e Validade do Cartão ----------------------------------------- 
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1. O cartão é obtido gratuitamente na Divisão de Recursos Humanos e 

Ação Social do Município de Chaves. --------------------------------- 

2. Só poderá ser titular do Cartão Municipal Família Numerosa quem o 

requeira e obtenha o respetivo deferimento pelo Presidente da Câmara 

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

3. O cartão é de modelo próprio contendo os nomes dos beneficiários, 

o nº de ordem e a data de validade, devendo ser requerido em anexo 

próprio. ----------------------------------------------------------- 

4. O cartão será válido por dois anos e renovar-se-á a requerimento 

do interessado até 30 dias antes do término de validade do mesmo. --- 

5. O cartão caduca no termo do prazo de validade, se não for requerida 

a sua renovação, nos termos previstos no número anterior ou quando 

deixem de se verificar os requisitos de que depende a respetiva 

atribuição, nomeadamente no que diz respeito à composição e residência 

do agregado familiar. ----------------------------------------------- 

6. No procedimento de renovação do cartão, deverá o interessado fazer 

prova da posse de todos os requisitos indispensáveis à atribuição do 

cartão e previstos no artigo 7º do presente regulamento. ------------ 

Artigo 13.º --------------------------------------------------------- 

Obrigação dos Titulares --------------------------------------------- 

Constituem obrigações dos beneficiários dos apoios: ----------------- 

a) Informar previamente o Município da mudança de residência; ----- 

b) Devolver o cartão aos serviços competentes do Município, sempre 

que perca o direito ao mesmo; --------------------------------------- 

c) Fazer prova de residência sempre que seja solicitado pelos 

serviços do Município. ---------------------------------------------- 

Artigo 14.º --------------------------------------------------------- 

Cessação do Direito à Utilização do Cartão -------------------------- 

Constituem causas de cessação imediata dos apoios: ------------------ 

a) A transferência de residência para fora da área do Município; -- 

b) A utilização do cartão por terceiros; -------------------------- 

c) A fraude ou incumprimento do presente regulamento; ------------- 

d) O não cumprimento das normas de utilização dos Equipamentos 

Municipais. -------------------------------------------------------- 

Artigo 15.º --------------------------------------------------------- 

Falsas declarações -------------------------------------------------- 

A prestação de falsas declarações por parte do/a requerente ou 

requerentes inibe-o/a, ou inibe-os, do acesso ao Cartão Municipal, de 

forma permanente, para além de outras consequências previstas na Lei.- 

Artigo 16.º --------------------------------------------------------- 

Dúvidas e omissões -------------------------------------------------- 

As dúvidas ou omissões serão resolvidas através de deliberação da 

Câmara Municipal de Chaves. ----------------------------------------- 

Artigo 17.º --------------------------------------------------------- 

Entrada em vigor ---------------------------------------------------- 

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua 

publicação.--------------------------------------------------------- 

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

Dando início à análise e discussão deste assunto, usou da palavra, o 

Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, para apresentar, verbalmente, os seguintes comentários 

correlacionados com a matéria em apreciação: ------------------------ 

1. Em relação ao Regulamento, em apreciação, é óbvio que o Partido 

Socialista é favorável à sua aprovação. ----------------------------- 

2. O Partido Socialista já vinha alertando para as dificuldades 

concretas das famílias, as quais, na presente data, já não podem ser 

apoiadas porque, entretanto, já foram embora. ---------------------- 
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3. Avaliado o número de famílias numerosas não se registou até à data 

qualquer pedido, apenas tendo sido registado um pedido para família 

carenciada. -------------------------------------------------------- 

4. Faz votos que este regulamento não caia no mesmo problema centrado 

na falta de adesão de beneficiários, sob pena do próprio regulamento 

se desviar, seriamente, dos seus objetivos de partida. ------------- 

5. O regulamento, em apreciação, deverá ter um plano de divulgação 

intenso, em vista a que o mesmo, e, bem assim, as suas medidas, 

cheguem, com sucesso, aos seus destinatários. ---------------------- 

6. O regulamento nada diz, sobre a dimensão do seu impacte financeiro 

no orçamento municipal. --------------------------------------------- 

7. O Regulamento deveria passar a precisar o conceito de jovem, tendo 

por referência a idade máxima dos jovens potencialmente beneficiários 

do conjunto de medidas de apoio nele consagradas. ------------------ 

8. O conceito de agregado familiar e sua composição, deverá ser melhor 

esclarecido, para efeitos da boa aplicação do regulamento. ---------- 

9. A instrução dos pedidos/candidaturas deverá deixar de consagrar a 

exigência de apresentação do número de identificação fiscal e do 

bilhete de identidade, considerando que tais elementos de 

identificação constam, atualmente, no cartão do cidadão. ------------ 

10. Por último, o conceito de residência previsto no artigo 5º do 

projeto de regulamento, muito concretamente, o conceito de residência 

efetiva, deverá ser esclarecido, tanto mais que muitos dos jovens 

potencialmente beneficiários, embora dependentes do agregado, podem 

não residir, permanentemente, em tal domicílio, nomeadamente os jovens 

estudantes. -------------------------------------------------------- 

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

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

Eng. João Adérito Moura Moutinho, começando por referir, relativamente 

à matéria, em apreciação, que a presente proposta constitui um caminho 

correto, sendo uma boa iniciativa que pode dar algum contributo para 

a dinamização da natalidade, no Concelho de Chaves. ---------------- 

Esta iniciativa deve ser bem divulgada, recomendando o melhoramento 

dos canais de comunicação da Autarquia, no sentido de fazer chegar, 

com eficiência e eficácia, as suas iniciativas, junto dos munícipes, 

as quais são muito importantes para o melhoramento da sua qualidade 

de vida. ----------------------------------------------------------- 

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

Por último, usou da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, para 

sublinhar a ideia de que o objetivo do regulamento, em apreciação, não 

deve ser perspetivado como uma resposta à crise social, mas sim, como 

um instrumento que irá permitir a estagnação e/ou dinamização da 

natalidade, no Concelho de Chaves. --------------------------------- 

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

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

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

Mais deliberou, remeter cópia da presente proposta a Mesa da Assembleia 

Municipal, no sentido de sensibilizar, o aludido Órgão Deliberativo 

Municipal, para tal iniciativa regulamentar. ------------------------ 

 

 

2.2. ALTERAÇÃO DA HORA DE REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO 

EXECUTIVO MUNICIPAL PARA 2015. PROPOSTA Nº 89/GAP/2015. ------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Da Justificação ------------------------------------------------- 
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1-Considerando que, por deliberação praticada na reunião do executivo 

municipal, realizada no dia 19-dezembro-2013, veio a ser aprovada a 

proposta n.º 36/GAP/2013, consubstanciada na fixação da periodicidade 

quinzenal das reuniões ordinárias do executivo municipal, realizando-

se as mesmas às sextas-feiras, com início às 17h30; ----------------- 

2-Observando que, em sua reunião ordinária de 09-junho-2014, o órgão 

executivo municipal alterou a hora de realização das suas reuniões 

ordinárias, por as mesmas se prolongarem, por várias horas, inclusive, 

noite dentro, passando as mesmas a ter início às 15h00;-------------- 

3-Atentando que, a atual hora de início (15h00), das reuniões 

ordinárias, não produziu os efeitos desejados, que tinham justificado 

a mudança, nomeadamente, evitar a finalização «fora de horas» das 

mesmas, o que tem causado alguns constrangimentos no funcionamento do 

próprio órgão municipal e dos serviços municipais que, regra geral, 

devem dar execução imediata das deliberações tomadas;---------------- 

4-Considerando que, os incómodos aludidos no ponto anterior poderão 

provocar, diminuição analítica, menor serenidade e, eventual, 

ponderação aligeirada, dos assuntos a tratar; ----------------------- 

Neste contexto, e de acordo com a credencial legal prevista no artigo 

40º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, torna-se 

necessário proceder à mudança da hora de início das reuniões, do órgão 

executivo municipal, já calendarizadas para o ano de 2015, calendário 

esse que aqui se reproduz em quadro sinóptico, na formulação da 

proposta;----------------------------------------------------------- 

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

Em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas, 

tomo a liberdade de sugerir ao Executivo Camarário, nos termos e para 

os efeitos do disposto no art. 40º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de Setembro, a aprovação da seguinte proposta: ---------------- 

a)Manter a calendarização em vigor e alterar a hora de início, das 

reuniões ordinárias do executivo municipal, para as 09h00; ---------- 

b)Que o regime de funcionamento do órgão executivo municipal 

configurado – reuniões ordinárias quinzenais, às sextas-feiras e às 

09h00 – vigore, a partir da reunião ordinária de 07-agosto-2015 

(inclusive), de acordo com a calendarização, reproduzida no quadro 

sinóptico abaixo apresentado e com projeção para o resto do ano de 

2015:--------------------------------------------------------------- 

Ano 2015 

Janeiro 

02 

16 

30 (Reunião Pública Mensal) 

Fevereiro 
13 

27 (Reunião Pública Mensal) 

Março 
13 

27 (Reunião Pública Mensal) 

Abril 
10 

24 (Reunião Pública Mensal) 

Maio 
08 

22 (Reunião Pública Mensal) 

Junho 
05 

19 (Reunião Pública Mensal) 

Julho 

03 

17 

31 (Reunião Pública Mensal) 

Agosto 07 
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21 (Reunião Pública Mensal) 

Setembro 
04 

18 (Reunião Pública Mensal) 

Outubro 

02 

16 

30 (Reunião Pública Mensal) 

Novembro 
13 

27 (Reunião Pública Mensal) 

Dezembro 
11 

28 (Reunião Pública Mensal) 

A calendarização, para o ano de 2016, será presente para conhecimento 

do órgão executivo municipal durante o mês de Dezembro de 2015. 

c)Por último, que caso a presente proposta mereça aprovação por parte 

do Executivo, a mesma seja publicitada pelos meios, formas e locais 

legalmente estatuídos para o efeito, nomeadamente, através da afixação 

de editais nos lugares comuns. -------------------------------------- 

Chaves, 09 de Julho de 2015. ---------------------------------------- 

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

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

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

abstenção do Vereador do Partido Socialista, Senhor Eng. João Adérito 

Moura Moutinho e o voto contra do Vereador do Partido Socialista, Dr. 

Francisco António Chaves de Melo, aprovar a proposta. Proceda-se em 

conformidade com o teor da mesma. -----------------------------------

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

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

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para apresentar a seguinte 

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

1. O grande problema relacionado com a programação das reuniões do 

Executivo, não é nem a hora, nem o dia da sua realização, mas sim, a 

sua periodicidade, a qual deveria ser semanal. ---------------------- 

2. De facto, as reuniões ordinárias desta Câmara já se alongaram, não 

raras vezes, para além da hora de jantar, e não foi reconhecido e 

pago, aos Vereadores, o respetivo subsídio de alimentação. ---------- 

3. Perante a proposta, em apreciação, faz votos de que as reuniões do 

Executivo, de acordo com a programação constante da mesma, não venham 

a ultrapassar a hora de almoço, sendo certo que, em caso afirmativo, 

seja reconhecido e liquidado, aos Vereadores participantes, o subsídio 

de almoço correspondente. ------------------------------------------ 

4. Por último, caso os trabalhos das reuniões sejam muito prolongados, 

deverá, tendo em vista o bom funcionamento do órgão, ser suspensa a 

reunião, sendo os trabalhos retomados, durante o período da tarde.  

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

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

Eng. João Adérito Moura Moutinho, sublinhando o facto das reuniões, 

deste Órgão Executivo, serem, regra geral, preenchidas com um número 

muito significativo de assuntos que integram a ordem de trabalhos. -- 

Neste contexto, dever-se-ia determinar um limite temporal máximo – 

número de horas – para a duração das reuniões do executivo. --------- 

 

 

2.3. PROPOSTA DE ACORDO PARA TRANSAÇÃO NO PROCESSO Nº 1100/11.7TBCHV 

– COMARCA DE VILA REAL – CHAVES INST. LOCAL – SEC. CÍVEL – J2, REFERENTE 

À INDEMNIZAÇÃO PELA EXPROPRIAÇÃO DAS PARCELAS Nº6 E Nº7, DO 

PROCEDIMENTO “CONSTRUÇÃO DA FUNDAÇÃO NADIR AFONSO – SEDE” E NO PROCESSO 

Nº 627/13.0TBCHV - COMARCA DE VILA REAL – CHAVES INST. LOCAL – SEC. 
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CÍVEL – J2, REFERENTE À INDEMNIZAÇÃO PELA EXPROPRIAÇÃO DA PARCELA Nº4 

DO PROCEDIMENTO “ACESSOS À FUNDAÇÃO NADIR AFONSO”. EXPROPRIADOS: LUÍS 

ARTUR DA SILVA FERNANDES, JOÃO ARTUR DA SILVA FERNANDES, MARIA LEONOR 

DA SILVA FERNANDES GUERRA E MARIA JÚLIA DA SILVA FERNANDES. DESPACHO 

Nº 34/GAPV/15. ------------------------------------------------------ 

Foi presente o despacho identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

A)  Procedimento “Construção da Fundação Nadir Afonso – Sede” ---- 

1. O executivo camarário tomou resolução de expropriar e requerer a 

Declaração de Utilidade Pública – DUP -, para efeitos de expropriação, 

das parcelas de terreno indispensáveis à concretização da obra pública 

“Construção da Fundação Nadir Afonso - Sede” em sua reunião ordinária 

realizada no pretérito dia 07 de maio de 2009, resolução que veio a 

ser retificada por deliberações do mesmo órgão nos passados dias 21 

de dezembro de 2009, 2 de agosto de 2010 e 26 de outubro de 2010. --- 

2. A Câmara Municipal de Chaves, por despacho de Sua Excelência o 

Secretário de Estado da Administração Local, de 14 de dezembro de 

2010, obteve a declaração de utilidade pública (DUP) e autorização de 

posse administrativa, publicada no Diário da República, II Série, 

Parte C, nº3, de 05 de janeiro de 2011, das parcelas nº6 e nº7 

necessárias à execução da obra pública acima identificada, a serem 

desanexadas dos prédios rústicos inscritos na matriz predial da 

freguesia de Santa Maria Maior com os Artigos 154º e 153º, encontrando-

se descritos na Conservatória do Registo Predial de Chaves com os 

números 317/20070504 e 316/20070504, sendo expropriados João Artur da 

Silva Fernandes, Maria Júlia da Silva Fernandes, Luís Salvador Silva 

Fernandes e Maria Leonor da Silva Fernandes Guerra. ----------------- 

3. Foi formulada aos referidos expropriados, em sede de expropriação 

amigável, proposta de indemnização, no valor global de €124 175,85, 

correspondendo €50 853,00 à Parcela nº6 e € 73 322, 855 à Parcela nº7, 

à qual os mesmos não deram resposta, tendo o Município, nos termos do 

disposto no nº3 do Artigo 35º e Artigo 38º e seguintes do Código de 

Expropriações, promovido as competentes arbitragens, dando, assim, 

início à expropriação litigiosa. ------------------------------------ 

4. Face ao valor fixado nos acórdãos arbitrais - €165 170,73 e €255 

409,93 -, não tendo sido possível obter acordo amigável para a 

indemnização decorrente da expropriação das referidas parcelas, os 

respetivos processos administrativos foram enviados ao Tribunal 

Judicial de Chaves, tendo sido apensados, e tendo-lhes sido atribuído 

o nº 1100/11.7TBCHV – 1º Juízo, a fim de serem adjudicadas as parcelas 

e fixada a indemnização, sendo certo que o Município recorreu de tais 

valores, pugnando para que a justa indemnização da Parcela nº6 fosse 

fixada em €22 047,72 ou em €26 774,68 e a justa indemnização da Parcela 

nº7 fosse fixada em €25 874,94 ou em €41 977,25, conforme o solo for 

considerado para outros fins ou apto para a construção. ------------- 

5. Em sede de expropriação litigiosa, foi dado andamento aos 

procedimentos judiciais devidos, tendo o laudo de peritagem, por 

maioria, fixado a indemnização devida aos expropriados em €101 349,25, 

relativamente à Parcela nº6 (2669,62 m2) e em €138 270,59 relativamente 

à Parcela nº7 (3892,49 m2), tudo no total de €239 619,84, sendo certo 

que o perito do município apresentou uma avaliação em separado no 

valor global de €81 596,36. ----------------------------------------- 

6. Entretanto, os expropriados aduziram pedido de expropriação das 

partes sobrantes das parcelas nº 6 e nº 7, bem como da parcela nº 4 

da obra “Acessos à Fundação Nadir Afonso”, sendo certo que o Município 

se opôs à decisão do Tribunal de Chaves que deferiu tal pretensão, com 
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fundamento na extemporaneidade do pedido, tendo, numa primeira fase, 

o Tribunal da Relação do Porto dado razão à expropriante. ----------- 

7. Porém, os expropriados recorreram de tal decisão, para o Supremo 

Tribunal de Justiça, com fundamento em oposição de julgados, tendo 

este Tribunal concedido revista ao Acórdão anterior, revogando o 

Acórdão recorrido que foi considerado tempestivo, e, nessa justa 

medida, dando razão ao tribunal de Chaves que tinha decidido pela 

expropriação total das parcelas nº 6 e nº 7. ------------------------ 

B) Procedimento “Acessos à Fundação Nadir Afonso” ---------------- 

1. O executivo camarário tomou resolução de expropriar e propôs a 

aprovação do mapa das parcelas de terrenoindispensáveis à 

concretização da obra pública “Construção da Fundação Nadir Afonso - 

Sede”, para efeitos de Declaração de Utilidade Pública da 

expropriação, em sua reunião ordinária realizada no pretérito dia 02 

de julho de 2012, ao abrigo do Regime Especial de Expropriações, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº123/2010, de 12 de novembro. ------------ 

2. A Câmara Municipal de Chaves, por despacho de Sua Excelência o 

Secretário de Estado da Administração Local e Reforma Administrativa, 

de 18 de setembro de 2012, obteve a aprovação do mapa de parcelas, 

cuja respetiva Declaração nº 190/2012, foi publicada no Diário da 

República, II Série, nº189, de 28 de setembro de 2012, contendo a 

identificação da expropriação, com carater de urgência, da parcela nº 

4, com a área de 388,80 m2, necessária à execução dos “Acessos à 

Fundação Nadir Afonso”, correspondente ao prédio rústico inscritos na 

matriz predial da extinta freguesia de Chaves sob o artigo 721º, 

encontrando-se descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves 

com o número 318/20070504 – freguesia de Santa Maria Maior, sendo 

expropriados João Artur da Silva Fernandes, Maria Júlia da Silva 

Fernandes, Luís Salvador Silva Fernandes e Maria Leonor da Silva 

Fernandes Guerra, acima, já, identificados. ------------------------- 

3. Foi formulada aos referidos expropriados, em sede de expropriação 

amigável, proposta de indemnização, no valor de €3 050,00, tendo por 

base o montante da avaliação prévia, à qual os mesmos não deram 

resposta, tendo o Município, nos termos do disposto no nº3 do Artigo 

35º e Artigo 38º e seguintes do Código de Expropriações, promovido a 

competente arbitragem, dando, assim, início à expropriação litigiosa. 

4. Seguidamente, aquando da posse administrativa, o Município 

procedeu ao depósito, à ordem dos expropriados, na conta com o NIB 

0033-0000-45433032952-05, do montante da avaliação prévia, no valor 

de €3 050,00. ------------------------------------------------------- 

5. Face ao valor de €60 551,59 fixado no acórdão arbitral, não foi 

possível obter acordo amigável para a indemnização decorrente da 

expropriação da referida parcela, e o respetivo processo 

administrativo foi enviado ao Tribunal Judicial de Chaves, tendo-lhe 

sido atribuído o nº 627/13.0TBCHV – 1º Juízo, a fim de ser adjudicada 

a dita parcela e fixada a indemnização, sendo certo que o Município 

recorreu de tal valor, pugnando para que a justa indemnização da 

Parcela nº4 fosse fixada em €4 921,20 ou em €6 647,47, conforme o solo 

for considerado para outros fins ou apto para a construção. --------- 

6. Em sede de expropriação litigiosa, foi dado andamento aos 

procedimentos judiciais devidos, tendo o laudo de peritagem, por 

maioria, fixado a indemnização devida aos expropriados em €28 552,93, 

sendo certo que o perito do município apresentou uma avaliação em 

separado no valor de €18 032,32, sendo certo que, estes valores se 

referem à classificação do solo como apto para construção. ---------- 

II – JUSTIFICAÇÃO --------------------------------------------------- 
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1. Face ao tempo decorrido desde o início da expropriação litigiosa 

das parcelas nº 6 e nº 7 da “Construção da Fundação Nadir Afonso – 

Sede”, bem como dos diferentes recursos no âmbito do correspondente 

processo de expropriação nº 1100/11.7TBCHV, que significaram desgaste, 

quer para a entidade expropriante, quer para os expropriados, 

maximizado com o processo de expropriação nº 627/13.0TBCHV, referente 

à parcela nº 4 dos “Acessos à Fundação Nadir Afonso”, ambas as partes 

realizaram uma aproximação, no sentido de colocarem um final aos 

processos litigiosos de expropriação, mediante acordo, em face dos 

distintos valores atribuídos às parcelas nas diferentes peritagens. - 

2. Neste contexto, foi colocada a hipótese de ser celebrada com os 

expropriados transacção no valor global de €360 000,00, na qual se 

inclui a expropriação total das parcelas nº 6 e nº 7, necessárias à 

“Construção da Fundação Nadir Afonso – Sede”, bem como a parcela nº 4 

necessária aos “Acessos à Fundação Nadir Afonso”. ------------------- 

3. Assim, foi auscultado o mandatário da autarquia, Dr. Vítor Brás, 

para se pronunciar sobre a questão, tendo-se mostrado favorável à 

realização da transação, mediante informação do dia de hoje, pelas 

seguintes razões: --------------------------------------------------- 

a) Entre a soma dos valores referidos nos Relatórios Periciais 

maioritários para a expropriação total das parcelas nºs 6, 7 e 4 retro 

identificadas (€340 499,68) e o valor proposto para acordo 

(€360.000,00) existe uma diferença de €19 500,32; ------------------- 

b) Se o valor indemnizatório vier a ser fixado por sentença nos 

termos do C.E. haverá lugar a atualização da indemnização, bem como a 

juros moratório, não menosprezando os riscos que qualquer implica para 

as partes litigantes; ----------------------------------------------- 

c) Caso seja proferida sentença, em geral, o juiz adota a avaliação 

resultante das peritagens maioritárias, que no caso é subscrita pelos 

três peritos indicados pelo Tribunal; ------------------------------- 

d) Em casos semelhantes anteriormente decididos e que foram objeto 

de recurso, por parte do Município, para a o Tribunal da Relação, 

manteve-se, no mínimo, o valor do relatório pericial maioritário. --- 

e) Divisão das custas, em partes iguais, pelos expropriados e pela 

expropriante; ------------------------------------------------------ 

f) Relativamente às três parcelas, já se encontram depositados á 

ordem do Tribunal as quantias de €317 575,65, referentes às parcelas 

nº6 e nº7, e de €58 923,59, referente à parcela nº4, e, ainda, 

relativamente a esta mesma parcela 4, se encontra depositado, à ordem 

dos expropriados, no Millennium BCP, a quantia de €3 050,00, na conta 

cujo NIB foi por eles indicado. ------------------------------------- 

4. Posto isto, afigura-se que o montante global de €360 000,00 serve 

para estabelecer um acordo equilibrado, quer para a entidade 

expropriante, quer para os expropriados, viabilizando o termo do 

litígio, sendo certo que o ilustre mandatário alertou para a urgência 

absoluta  de tomada de decisão sobre esta matéria, por forma a que as 

transações, caso sejam realizadas, dêem entrada no Tribunal antes do 

início das férias judiciais, que têm início no próximo dia 16/07/2015. 

5. Pelas razões anteriormente enunciadas, considerando que nos termos 

do disposto na alínea vv), do nº 1, do Artigo 33º, do Anexo I à Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal, órgão 

executivo da Autarquia, propor, nos termos da lei, a declaração de 

utilidade pública, para efeitos de expropriação, podendo o Presidente 

da Câmara praticar quaisquer atos da competência daquele órgão 

executivo, sempre que o exijam circunstâncias excepcionais e urgentes 

e não seja possível reunir extraordinariamente a Câmara, nos termos 

do disposto no nº 3 do Artigo 35º, do Anexo I à referida Lei nº 
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75/2013, ficando o mesmo sujeito a ratificação da Câmara, na primeira 

reunião após a sua prática, sob pena de anulabilidade; -------------- 

6. Considerando que, no caso individual e concreto ora em causa, se 

encontram reunidos os pressupostos, de verificação cumulativa, 

legalmente, exigidos em tal comando normativo, muito concretamente, a 

urgência indissociável da tomada de decisão atempada e a subsequente 

assinatura dos Acordos de Transação, a serem sujeitos à apreciação dos 

juízes titulares dos processos de expropriação nºs 1100/11.7TBCHV e 

627/13.0TBCHV, anteriormente ao início das férias judiciais, e a 

impossibilidade objetiva de convocação de reunião extraordinária, para 

o efeito. ----------------------------------------------------------- 

III – DESPACHO EM SENTIDO ESTRITO ----------------------------------- 

Assim, pelas razões de facto e de direito supra invocadas, ao abrigo 

do disposto no nº. 3, do Artigo 35º, do Anexo I à referida Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, e para efeitos do disposto no e no n.º 3, 

do Artigo 67º, do Código das Expropriações – C.E. -, determino o 

seguinte: ---------------------------------------------------------- 

a) Que o montante da justa indemnização pela expropriação das 

parcelas nº 6 e nº 7, necessárias à “Construção da Fundação Nadir 

Afonso – Sede”, nos termos da proposta global de transação em causa, 

seja fixado em €329.840,001 (trezentos e vinte e nove mil, oitocentos 

e quarenta euros), sendo €158 212,24, referente à parcela nº6 e €171 

627,76, referentes à parcela nº 7; ---------------------------------- 

b)  Que a justa indemnização devida pela expropriação da parcela nº4 

necessária aos “Acessos à Fundação Nadir Afonso”, seja fixada em €30 

160,002 (trinta mil, cento e sessenta euros); ---------------------- 

c) Que, o montante indemnizatório global pela expropriação das três 

parcelas, perfazendo o valor de €360 000,00 (trezentos e sessenta mil 

euros), seja indissociável da finalização de ambos os processos de 

expropriação, em conformidade com as razões supra apontadas; -------- 

d) Que as custas judiciais sejam da responsabilidade dos expropriados 

e expropriante, em partes iguais; ----------------------------------- 

e) Que o pagamento da indemnização referentes às parcelas nº 6 e nº7, 

da obra citada, seja feito através dos montantes já depositados no 

processo à ordem do Tribunal, aquando da remessa dos processos supra 

identificados para expropriação litigiosa, no montante de €317 575,65, 

sendo o remanescente, no valor de €12 264,35, pago directamente aos 

expropriados pelo Município, a depositar na conta com o NIB 

003300004543303295205, por eles indicado; --------------------------- 

f) Que o pagamento da justa indemnização, pela expropriação da 

parcela nº4, da dita obra, seja efectuado mediante o levantamento da 

importância de €3 050,00, depositados à ordem dos expropriados na 

conta com o NIB retrocitado, devendo o levantamento ser autorizado 

mediante despacho do Mº Juíz, a notificar ao Millennium BCP, e o 

                                                           
1 O valor de €311 946,75, fixado no relatório pericial para a justa 

indemnização da expropriação total das parcelas nº6 e nº7, corresponde 

a €35,99/m2, correspondendo o valor da transação a €38,06/m2 

registando-se um acréscimo de €2,07/m2; ----------------------------- 
2 O valor de €28 552,93, fixado no relatório pericial para a justa 

indemnização da parcela nº4, corresponde a €73,43/m2, correspondendo 

o valor fixado na transação a um acréscimo de €4,14m2, sendo a, 

aparente, desproporcionalidade de acréscimo deste valor, relativamente 

aos valores da transação das parcelas nº6 e nº7, baseado na 

proporcionalidade dos valores das peritagens, e não podendo ser 

descontextualizado da globalidade da transacção, a qual coloca fim a 

dois processos judiciais autónomos de expropriação. ----------------- 
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restante valor de €27 110,00, deverá ser efetuado por conta do depósito 

no montante de €58 923,59, efectuado à ordem do Tribunal, aquando da 

remessa do processo, nos termos do nº1 do Artigo 51º do C.E., sendo a 

transferência realizada para a conta com o NIB supra mencionado, 

indicado pelos expropriados; ---------------------------------------- 

g) Que o presente despacho, acompanhado das minutas dos Acordos de 

Transação, sejam remetidos ao consultor jurídico da autarquia, Dr. 

Vítor Brás, para que agilize as diligências necessárias, a fim de por 

cobro às expropriações litigiosas em causa; ------------------------- 

h) Por fim, deverá o presente despacho ser objeto de ratificação do 

executivo camarário, integrando o ato ratificador o teor integral dos 

Acordos de Transação, documentos cujas minutas se anexam ao presente 

despacho, na sua reunião ordinária a realizar no próximo dia 17 de 

julho de 2015, tudo em cumprimento do disposto no nº. 3, do Artigo 

35º, do supra citado diploma legal. --------------------------------- 

Chaves, 13 de julho de 2015. ---------------------------------------- 

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

António Cândido Monteiro Cabeleira ---------------------------------- 

Em anexo: Minutas dos acordos de transação e parecer do consultor 

jurídico da autarquia e Informação de Compromisso nº 2015/1859 

extraído do sistema informático de apoio à execução orçamental. ----- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com as abstenções dos 

Vereadores do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo e Senhor Eng. João Adérito Moura Moutinho, ratificar o despacho 

proferido pelo Senhor Presidente, datado do pretérito dia 13 de julho.- 

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

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

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para apresentar a seguinte 

declaração: -------------------------------------------------------- 

1. A Autarquia deve honrar todos os seus compromissos. ------------- 

2. Os encargos associados com o processo expropriativo, em apreciação, 

resultam de um erro brutal de se pretender construir um edifício 

público, em zona de cheia e em terrenos agrícolas. ------------------ 

3. Quando se promoveu a candidatura para a construção do edifício em 

causa, destinado à Fundação, a mesma contemplava valores irrisórios 

para a disponibilização de terrenos. -------------------------------- 

4. Tal facto constituiu uma grave irresponsabilidade, sendo certo que 

os encargos com as expropriações aumentaram exponencialmente, não 

foram pagos por quem os provocou, sendo arrastados para gerações 

futuras. ----------------------------------------------------------- 

5. O anterior Presidente da Câmara desenvolveu uma política 

expropriativa sem estratégia e sem rumo, com graves prejuízos para a 

autarquia, pela loucura que a mesma representou, atingindo as famílias 

dos expropriados e, negativamente, o orçamento municipal. ----------- 

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

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

Eng. João Adérito Moura Moutinho, para fundamentar a sua posição de 

abstenção pelo facto desta negociação não ser feita, em conjunto, para 

todas as parcelas objeto de expropriação, mas sim, de forma casuística, 

metodologia que não merece o seu acolhimento. ---------------------- 

 

 

2.4. RECOMENDAÇÃO DA CRIAÇÃO DO CÍRCULO ELEITORAL DO ALTO TÂMEGA, 

SUPORTADA NA APRECIAÇÃO DA MOÇÃO APROVADA EM ASSEMBLEIA MUNICIPAL, EM 

24-JUNHO-2015. PROPOSTA nº 91/GAP/2015. ----------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------- 
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I – Da Justificação ------------------------------------------------- 

1 - Considerando que, por deliberação praticada na sessão da Assembleia 

Municipal de Chaves, realizada no dia 24-junho-2015, veio a ser 

aprovada a moção relativa à criação do círculo eleitoral do Alto 

Tâmega;------------------------------------------------------------- 

2 - Reparando que, a lógica distrital, ao longo da história, tem 

originado concentração de serviços, nas capitais de distrito, 

provocando erosão demográfica dos restantes territórios;------------- 

3 - Observando que, a existência de diferentes sistemas de organização 

administrativa do país não promove a coesão social e territorial;---- 

4 - Ponderando que a atual coabitação de diferentes sistemas de 

estrutura administrativa do estado tem originado progressivo 

encerramento de equipamentos públicos em Chaves; -------------------- 

5 - Atentando que, a Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, criou as 

comunidades intermunicipais (CIM), como unidades administrativas 

territoriais, inclusive para os efeitos previstos no Regulamento (CE) 

nº 1059/2003, de 26-maio-2003, relativos à instituição de uma 

nomenclatura comum às unidades territoriais estatísticas (NUTS); ---- 

6 - Considerando que, é fundamental e urgente proceder à reorganização 

dos serviços do estado com base nas CIM, de forma a refletir uma lógica 

económica, social, geográfica, cultural e de representação 

institucional; ----------------------------------------------------- 

7 - Considerando que, é tarefa constitucional do Estado e por 

conseguinte da autarquia, «promover o bem-estar e a qualidade de vida 

do povo»;----------------------------------------------------------- 

8 - Considerando que são competências da Câmara Municipal: o 

planeamento, a promoção do desenvolvimento do concelho, colaborar no 

apoio a projetos de interesse municipal e promover a publicação de 

documentos e registos;----------------------------------------------- 

9 - Neste contexto, e de acordo com: a alínea b), do artigo 3º; a 

alínea m) do ponto 2, do artigo 23º; as alíneas r) e zz), do ponto 1, 

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

torna-se necessário recomendar à Administração Central do Estado, a 

criação do círculo eleitoral do Alto Tâmega.------------------------- 

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

Em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas, 

tomo a liberdade de sugerir ao Executivo Camarário, a aprovação da 

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

a) Recomendar aos Grupos Parlamentares da Assembleia da República a 

criação do círculo eleitoral do Alto Tâmega; ------------------------ 

b) Por último, que caso a proposta mereça aprovação por parte do 

Executivo, se proceda à respetiva comunicação da decisão, aos 

referidos Grupos Parlamentares. ------------------------------------- 

Chaves, 13 de julho de 2015. ---------------------------------------- 

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

António Cândido Monteiro Cabeleira ---------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com o voto 

contra do Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António 

Chaves de Melo, 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 apresentar a seguinte 

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

1. O Partido Socialista votou, na Assembleia Municipal, contra a 

aprovação da presente proposta. ------------------------------------ 
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2. Sendo assim, vota contra a presente proposta, fazendo seus os 

argumentos invocados, sobre a matéria, pelos membros do Partido 

Socialista que integram a Assembleia Municipal. --------------------- 

3. A organização democrática do Estado e da Constituição da República 

devem ser analisadas numa perspetiva de integridade nacional. ------- 

4. Assim, a análise de posturas autonómicas, em matéria de círculos 

eleitorais, contraria o princípio da unidade do Estado. ------------- 

5. O debate, sobre esta matéria, deve ser alargado à escala do País, 

sendo certo que é nessa sede que deve ser ponderado tal ajustamento. 

6. Por outro lado, existem permanentes mudanças na criação e 

desenvolvimento de entes administrativos associados ao movimento 

associativo autárquico, não raras vezes, descontextualizados do todo 

nacional. ---------------------------------------------------------- 

7. Em coerência com as razões anteriormente enunciadas, vota contra a 

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

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

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

Eng. João Adérito Moura Moutinho, para tecer os seguintes comentários, 

sobre a matéria, em apreciação: ------------------------------------ 

1. As Comunidades Intermunicipais deveriam ser dotadas de mais 

autonomia administrativa e financeira, sendo certo que, à luz de tal 

princípio, não pode votar contra a aprovação da presente proposta. 

2. Os círculos eleitorais devem ser adaptados à estrutura e organização 

administrativa existentes. ------------------------------------------ 

3. Todavia, o momento escolhido para ponderar e aprovar a presente 

proposta não parece ser o mais adequado. ---------------------------- 

 

 

2.5. “PROPOSTA DE LOUVOR A FRANCISCO JOSÉ TEIXEIRA ANJOS”. PROPOSTA 

Nº92/GAP/15---------------------------------------------------------  

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Exposição ------------------------------------------------------ 

O atleta de ciclismo Francisco José Teixeira Anjos, de 39 anos, natural 

e residente na cidade de Chaves apresenta já um percurso notável a 

nível desportivo, destacando-se nas provas de BTT. Com efeito a sua 

participação nos últimos anos, em provas de BTT tem-se destacado pela 

conquista e atribuição de prémios de grande mérito que o distinguem 

dos demais atletas, o que tem demonstrado uma enorme dedicação, empenho 

e uma forte vontade de vencer, atingindo um patamar de excelência, 

como se pode comprovar pelo magnífico palmarés e currículo 

desportivo.--------------------------------------------------------- 

Francisco José Teixeira Anjos pratica ciclismo desde 2003. Ao longo 

da sua carreira desportiva esteve presente em múltiplas competições, 

representando vários clubes regionais e nacionais, nomeadamente: ---- 

- Centro Desportivo e Cultural de Faiões;---------------------------- 

- Grupo Desportivo de Chaves;---------------------------------------- 

- Liberty Seguros;--------------------------------------------------- 

- BTT Clube de Chaves;----------------------------------------------- 

- SAERTEX Portugal.-------------------------------------------------- 

O seu palmarés desportivo contempla, em BTT:------------------------- 

- Campeão Nacional DAHU urbano, em 2009;----------------------------- 

- Vice-campeão Nacional de XCO, em 2013;----------------------------- 

- Campeão Nacional de XCM – Master40;-------------------------------- 

- Campeão Nacional de XCO – Master 40.------------------------------- 

Ao vencer o campeonato de XCM no inicio de julho, em Reguengos de 

Monsaraz, constituído por uma única prova de 114Km este atleta 
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contribuiu para a promoção e valorização do desporto, dando destaque 

à cidade de Chaves, reforçando o prestígio e a imagem do concelho, 

região de gente de valor com jovens capazes de alcançar grandes feitos 

e proezas, das quais Francisco José Teixeira Anjos se destaca, num 

espírito de campeão.------------------------------------------------- 

O atleta de ciclismo Artur Chaves, de 15 anos, é natural e residente 

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

Na sua participação em provas de ciclismo tem-se revelado um vencedor, 

conquistando prémios de mérito, fruto do seu árduo empenho, trabalho 

e dedicação, o que lhe permitiu atingir um patamar de excelência, como 

se pode comprovar pelo magnífico palmarés e currículo desportivo. --- 

De realçar que este atleta conjuga a sua atividade desportiva com o 

seu trajeto escolar onde igualmente tem obtido resultados brilhantes.  

Artur Alexandre Conceição Chaves pratica ciclismo desde 2013. ------- 

Esteve presente em múltiplas competições, representando a equipa 

“Silva & Vinha, ADRAP, Sentir Penafiel”.----------------------------- 

O seu palmarés desportivo contempla, em Ciclismo de Estrada: -------- 

2013 (Juvenil) ------------------------------------------------------ 

3º Classificado no 6º Troféu Carlos Carvalho - Taça Regional da A.C. 

Minho; ------------------------------------------------------------- 

3ª Classificado no 24º Prémio S. Pedro – Adrap - Taça Regional da A.C. 

Porto; ------------------------------------------------------------- 

2014 (Cadete) ------------------------------------------------------- 

2º Classificado no XXV Grande Prémio Arca de Noé – Taça Regional da 

A.C. Porto ---------------------------------------------------------- 

2015 (Cadete) ------------------------------------------------------- 

2º Classificado no Prémio de ciclismo Festas da Cidade de Fafe – Taça 

Regional da A.C. Minho ---------------------------------------------- 

1º Classificado no 8º Troféu Carlos Carvalho - Taça Regional da A.C. 

Minho--------------------------------------------------------------- 

1º Classificado no 5º Grande Prémio de Ciclismo – Casa do Povo de 

Vermoim - Taça Regional da A.C. Porto; ------------------------------ 

1º Classificado no XXVI Grande Prémio Arca de Noé - Taça Regional da 

A.C. Porto;--------------------------------------------------------- 

1º Classificado na prova de fundo – Campeão Nacional de Ciclismo – 

Cadetes ------------------------------------------------------------ 

Ao sagrar-se Campeão Nacional de Fundo, em Alcabideche, Cascais, prova 

com 70,8 Km, este atleta contribuiu para a promoção e valorização do 

desporto, dando destaque à cidade de Chaves, reforçando o prestígio e 

a imagem do concelho, região de gente de valor com jovens capazes de 

alcançar grandes feitos, com um verdadeiro espírito de campeão. ----- 

Os sucessos alcançados dos atletas flavienses são a expressão maior 

do esforço, dedicação e empenho, considerados feitos notáveis que 

orgulham todos os flavienses.---------------------------------------- 

II - Da Proposta----------------------------------------------------- 

Tomo a liberdade de propor ao executivo municipal, que seja concedidos 

votos de louvor a Francisco José Teixeira Anjos e a Artur Alexandre 

Conceição Chaves, pelos sucessos desportivos alcançados. ------------

A gratidão e o reconhecimento são também um dever institucional e 

devem ser apropriadamente registados como expressão do esforço, 

dedicação e empenho como atletas, que honram todos os flavienses. --- 

Paços do Concelho de Chaves, 14 de julho de 2015--------------------- 

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

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

-------------------------------------------------------------------- 
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A votação decorreu por escrutínio secreto, nos termos do disposto no 

artigo 31º do Código do Procedimento Administrativo e n.º 3, do artigo 

55º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 setembro. -------------------- 

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

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

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

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

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

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

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

  

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 

 

 

1. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES – PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL –. 

EXECUTADO: LICÍNIA MORAIS LOPES MARTINS. INFORMAÇÃO Nº. 84/DAF/2015.- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.  Na sequência do requerimento subscrito por Licínia Morais Lopes 
Martins, contribuinte n.º 936998336, documento com registo de entrada 

nos serviços desta Autarquia Local n.º12409, datado do pretérito dia 

16/10/2014, veio a ser solicitado, pela requerente, a autorização de 

pagamento em prestações do valor em dívida referente a faturas emitidas 

a título consumos de água ao cliente Manuel Vila Cha Martins e que não 

foram pagas. -------------------------------------------------------- 

2.  A requerente invoca, para o efeito, que não dispõe de recursos 
económicos que lhe permitam liquidar de uma só vez, o valor em dívida.  

3. A dívida, em causa, é objeto de processo de execução fiscal, a correr 
seus termos nesta Autarquia Local. --------------------------------- 

4. Partindo deste contexto, estes serviços emitiram, no pretérito dia 
12 de fevereiro de 2015, a Informação n.º 27/2015, concluindo pela 

possibilidade de autorizar o pagamento em prestações do valor em 

dívida, ao abrigo do regime previsto no artigo 196º, do CCPT, desde 

que o valor de cada prestação fosse superior a uma unidade de conta, 

ou seja, 102€, devendo, para o efeito, a requerente apresentar plano 

de pagamento em concordância com tal regime, caso pretendesse 

beneficiar do mesmo. ----------------------------------------------- 

5. Sucede, porém, que a requerente não manifestou qualquer vontade em 
beneficiar do regime previsto no artigo 196º, do CPPT, nem apresentou 

qualquer proposta de plano de pagamento. ---------------------------- 

6. Na sequência da deliberação tomada pelo Executivo Municipal, em sua 
reunião ordinária realizada no pretérito dia 2015/04/24, a qual recaiu 

sobre a Informação nº 53/DAF/2015, produzida por estes serviços, no 

dia 20 de abril de 2015, veio aquele órgão municipal manifestar a 

intenção de indeferir a pretensão formulada pelo peticionário. ------ 

7. Neste contexto, foi concedido à peticionária o prazo de 10 dias para 
vir ao processo, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre o 

assunto, nos termos do Código do Procedimento Administrativo. ------- 
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8. Decorrido o prazo supra mencionado, a requerente não apresentou 
qualquer observação ou sugestão, na tentativa legítima de inverter o 

sentido de decisão entretanto manifestado pelo órgão executivo 

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

9. Partindo destas premissas, deverá tal sentido de decisão tornar-se, 
agora, definitivo. ------------------------------------------------- 

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

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

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

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

substantivada no indeferimento da pretensão formulada pela requerente, 

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

nº 53/DAF/2015, produzida por estes serviços, no dia 20 de abril de 

2015; -------------------------------------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 
termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora 

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

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

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

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

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

Chaves, 1 de julho de 2015. ---------------------------------------- 

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

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DRA. 

SANDRA LISBOA DE 2015.07.03. ---------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, devendo a mesma ser agendada 

para a próxima reunião do órgão executivo camarário, em vista à adoção 

de decisão definitiva consubstanciada no indeferimento da pretensão 

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

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

DELGADO DE 2015.07.06 ---------------------------------------------- 

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 

2015.07.07. -------------------------------------------------------- 

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. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES – PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL –. 

EXECUTADO: MARIA ISABEL RODRIGUES MARANTE TEIXEIRA. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 85/DAF/2015. --------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Na sequência do requerimento subscrito por Maria Isabel Rodrigues 

Marante Teixeira, contribuinte n.º 205742904, documento com registo 

de entrada nos serviços desta Autarquia Local n.º 3274, datado do 

pretérito dia 19/03/2015, veio a ser exposto, pela requerente, o 

seguinte: ---------------------------------------------------------- 

“(…) venho por este meio comunicar que vivo sem rendimento mínimo, 

desempregada mas a procura de emprego, com apenas 35 euros de abono 
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da minha filha menor, venho pedir por este meio eu não me tirem o 

contador da água por eu comprometo-me a pagar conforme eu puder todos 

os meses a pagar as minhas faturas mensais. (…)” -------------------- 

2. Considerando que a requerente invoca a falta de condições 

económicas como fundamento para o não pagamento dos valores em dívida, 

o presente assunto foi encaminhado para a Divisão de Recursos Humanos, 

em vista ao enquadramento do mesmo à luz do Regulamento para Apoio a 

Estratos Sociais Desfavorecidos, em vigor no Concelho de Chaves. ---- 

3. Através da Informação/Proposta n.º 65/SIS n.º 24/2015, produzida 

pela Divisão de Recursos Humanos/Setor de Inclusão Social, no dia 07 

de abril de 2015, tal unidade orgânica propôs, com base nos argumentos 

exarados em tal informação, que o pedido formulado pela peticionária 

fosse objeto de indeferimento, por parte desta Autarquia Local. ----- 

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

sua reunião ordinária realizada no pretérito dia 2015/05/08, a qual 

recaiu sobre a Informação nº 54/DAF/2015, produzida por estes 

serviços, no dia 21 de abril de 2015, veio aquele órgão municipal 

manifestar a intenção de indeferir a pretensão formulada pelo 

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

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

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

o assunto, nos termos do Código do Procedimento Administrativo. ---- 

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

qualquer observação ou sugestão, na tentativa legítima de inverter o 

sentido de decisão entretanto manifestado pelo órgão executivo 

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

7. Partindo destas premissas, deverá tal sentido de decisão tornar-

se, agora, definitivo. --------------------------------------------- 

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

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

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

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

substantivada no indeferimento da pretensão formulada pela requerente, 

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

nº 54/DAF/2015, produzida por estes serviços, no dia 21 de abril de 

2015; -------------------------------------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 
termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora 

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

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

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

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

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

Chaves, 1 de julho de 2015. ---------------------------------------- 

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

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

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

SANDRA LISBOA DE 2015.07.03 ---------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, devendo a mesma ser agendada 

para a próxima reunião do órgão executivo camarário, em vista à adoção 

de decisão definitiva consubstanciada no indeferimento do pedido. À 

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

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

DELGADO DE 2015.07.06 ---------------------------------------------- 
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A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.07.07. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

3. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES – PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL –. 

EXECUTADO: MÁRCIO FILIPE CARVALHO DA SILVA. INFORMAÇÃO Nº. 

86/DAF/2015. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Na sequência do requerimento subscrito por Márcio Filipe Carvalho 

da Silva, contribuinte n.º 255683391, documento com registo de entrada 

nos serviços desta Autarquia Local n.º1149, datado do pretérito dia 

30/01/2015, veio a ser solicitado, pelo requerente, a autorização de 

pagamento em prestações do valor em dívida referente a faturas emitidas 

a título consumos de água e que não foram pagas.- 

2. O requerente invoca, para o efeito, que não dispõe de recursos 

económicos que lhe permitam liquidar de uma só vez, o valor em dívida.  

3. A dívida, em causa, é objeto de processo de execução fiscal, a 

correr seus termos nesta Autarquia Local. -------------------------- 

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

sua reunião ordinária realizada no pretérito dia 2015/04/24, a qual 

recaiu sobre a Informação nº 47/DAF/2015, produzida por estes 

serviços, no dia 10 de abril de 2015, veio aquele órgão municipal 

manifestar a intenção de indeferir a pretensão formulada pelo 

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

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

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

o assunto, nos termos do Código do Procedimento Administrativo. ----- 

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

qualquer observação ou sugestão, na tentativa legítima de inverter o 

sentido de decisão entretanto manifestado pelo órgão executivo 

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

7. Partindo destas premissas, deverá tal sentido de decisão tornar-

se, agora, definitivo. --------------------------------------------- 

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

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

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

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

substantivada no indeferimento da pretensão formulada pelo requerente, 

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

nº 47/DAF/2015, produzida por estes serviços, no dia 10 de abril de 

2015; -------------------------------------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, 

nos termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria 

ora em apreciação; ------------------------------------------------- 

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

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

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

Chaves, 3 de julho de 2015. ---------------------------------------- 

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

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

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

SANDRA LISBOA DE 2015.07.03. ---------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, devendo a mesma ser agendada 

para a próxima reunião do órgão executivo camarário, em vista à adoção 

de decisão definitiva consubstanciada no indeferimento do pedido. À 

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

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

DELGADO DE 2015.07.06 ---------------------------------------------- 

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 

2015.07.07. -------------------------------------------------------- 

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 saída da sala do Vereador do Partido Social Democrata, 

Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, não participando na 

análise, discussão e votação do seguinte assunto. ------------------- 

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

 

 

4. TAXAS DEVIDAS PELA OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA DESTINADA À INSTALAÇÃO 

DE QUIOSQUE. - PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. LOCAL: BAIRRO ENG.º BRANCO 

TEIXEIRA, CHAVES. REQUERENTE: MARIA AMÉLIA SANTOS BARBADÃES. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 90/2015. ------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Na sequência da informação n.º 61/15, produzida por estes serviços, e 

relativa ao assunto identificado em epígrafe, Maria Amélia Santos 

Barbadães, titular da licença de uso privativo para ocupação da via 

pública com quiosque, no Bairro Eng.º Branco Teixeira, Chaves, veio 

solicitar que lhe seja autorizado o pagamento do valor referente às 

taxas devidas pela ocupação do referido quiosque, e não pagas, no 

valor total de 8431.25€, em prestações mensais, iguais e sucessivas, 

no valor unitário de 100 euros. ------------------------------------- 

Assim, dando cumprimento a tal pedido, abaixo se apresenta, sobre a 

matéria, o seguinte parecer: ---------------------------------------- 

II – Do Direito ----------------------------------------------------- 

Começamos por referir que o presente assunto já foi objeto de análise, 

sob o ponto de vista legal, na Informação n.º 65/2015, produzida por 

estes serviços no dia 18/05/2015, pelo que reiteramos aqui as 

considerações tecidas em tal informação e cujo teor a seguir se 

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

“ O artigo 19º, do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas 

Municipais, em vigor no Concelho de Chaves, prevê a possibilidade de 
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regularização dos valores que se encontrem em dívida, e referentes a 

taxas municipais, em prestações. ------------------------------------ 

Ora, de acordo com o disposto no n.º 1, do retromencionado artigo, 

compete à Câmara Municipal autorizar o pagamento em prestações, nos 

termos do Código de Procedimento e de Processo Tributário e da Lei 

Geral Tributária, desde que se encontrem reunidas as condições para o 

efeito. ------------------------------------------------------------ 

Por sua vez, o n.º 2, do mesmo artigo, determina que os pedidos de 

pagamento em prestações devem conter a identificação do requerente, a 

natureza da dívida e o número de prestações pretendido, bem como os 

motivos que fundamentam o pedido. ----------------------------------- 

Como se viu, o referido Regulamento Municipal remete a regulamentação 

do pagamento em prestações de dívidas relativas a taxas municipais, 

para o regime previsto na Lei Geral Tributária e no Código de 

Procedimento e de Processo Tributário. ------------------------------ 

Sendo certo que o regime de pagamento em prestações se encontra 

previsto no art. 196º do Código do Processo e do Procedimento 

Tributário. -------------------------------------------------------- 

Nos termos da retromencionada disposição legal, o pagamento em 

prestações pode ser autorizado desde que se verifique que o executado, 

pela sua situação económica, não pode solver a divida de uma só vez, 

não devendo o número das prestações em caso algum exceder 36 e o valor 

de qualquer delas ser inferior a 1 unidade de conta no momento da 

autorização (vide , o nº 5, do art. 196º do CPPT). ------------------ 

Refira-se que a importância a dividir em prestações não compreende os 

juros de mora, que continuam a vencer-se em relação à dívida exequenda 

incluída em cada prestação e até integral pagamento, os quais serão 

incluídos na guia emitida para pagamento conjuntamente com a 

prestação, de acordo com o disposto no nº 8, da retrocitada disposição 

legal. ------------------------------------------------------------- 

Relativamente à prestação de garantia e ou caução, verifica-se que o 

n.º 6, do artigo 19º, do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas 

Municipais, em vigor no Concelho de Chaves, prevê, expressamente, que 

o Presidente da Câmara Municipal pode condicionar a autorização do 

pagamento fracionado das taxas à prestação de caução. --------------- 

Ou seja, a prestação de caução só é necessária se o Presidente da 

Câmara assim o entender. -------------------------------------------- 

Aqui chegados, fácil se torna concluir que, relativamente ao critério 

do valor das prestações, a ora peticionária reúne os requisitos 

necessários para que lhe seja autorizado o pagamento, em prestações 

mensais, desde que cada uma delas seja igual ou superior a uma unidade 

de conta no momento da autorização, ou seja, a €102,00 e não supere o 

número máximo de 36 prestações. ------------------------------------- 

Nestes termos, julgamos, salvo melhor opinião, que a dívida poderá ser 

paga em prestações mensais no valor unitário mínimo de 234.20 euros.” 

1. Sendo certo que foi dado conhecimento do teor da retromencionada 
Informação à peticionária, em vista a que a mesma apresentasse proposta 

de plano de pagamento em prestações em conformidade com os limites 

supra transcritos. -------------------------------------------------- 

Ora, considerando, por um lado, que a peticionária, através do 

requerimento com registo de entrada nos serviços administrativos desta 

Autarquia Local n.º 6727, datado do pretérito dia 12/06/2015, e na 

sequência da referida Informação, veio alegar que apenas tem condições 

financeiras para pagar 100 euros por mês, invocando, para o efeito, 

dificuldades económicas, não apresentando argumentos suscetíveis de 

afastar o quadro legal acima invocado, julgamos, salvo melhor opinião, 

que o pedido, em causa, deverá ser objeto de indeferimento, na medida 
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em que o valor unitário das prestações proposto, no caso, 100 euros 

mensais, bem como o número total das mesmas – 84 – se encontram em 

desconformidade com os limites retromencionados. -------------------- 

IV – Propostas ------------------------------------------------------ 

Em coerência com o teor das razões de facto e de direito acima 

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir a adoção 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 da interessada, pelas razões 

anteriormente enunciadas; ------------------------------------------- 

b) Sequencialmente, deverá tal sentido de decisão administrativa 

acima proposta ser sujeita a audiência prévia dos interessados, sendo 

estabelecido o prazo de 10 dias para permitir à ora peticionária vir 

ao procedimento, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre o 

sentido da decisão entretanto exarado; ------------------------------ 

c) Decorrido o aludido prazo, deverá a interessada ser notificada 

da decisão definitiva que vier a ser proferida sobre a matéria ora em 

apreciação; -------------------------------------------------------- 

d) De imediato, reenvio do processo, agora acompanhado do presente 

parecer, ao Gabinete do Presidente da Câmara, Arq. António Cabeleira.- 

Chaves, 14 de julho de 2015. ---------------------------------------- 

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

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

(Marcos Barroco) ---------------------------------------------------- 

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

SANDRA LISBOA DE 2015.07.14. ---------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, devendo a mesma ser agendada 

para a próxima reunião do órgão executivo, em vista a obtenção de 

decisão nos termos sugeridos nesta informação técnica. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DR 

MARCELO DELGADO DE 2015.07.14. -------------------------------------- 

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 

2015.07.14. -------------------------------------------------------- 

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

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

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

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para solicitar esclarecimentos 

relacionados com o facto da interessada não ter apresentado os 

rendimentos relativos à exploração do próprio quiosque. ------------ 

Por outro lado, a proposta nada refere no que concerne às regalias que 

a Autarquia já concedeu à interessada, nomeadamente, no que diz 

respeito à redução de taxas de ocupação. --------------------------- 

 

 

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

Regista-se a entrada na sala do Vereador do Partido Social Democrata, 

Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, retomando a sua 

participação na presente reunião. ----------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------- 

 

 

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 Nº110/SHSDPC/N.º39/2015. ---------- 

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 2015.06.22. ------------------------------------------------------ 

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 DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DE 2015.07.06 ---------------------------------------------- 

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 

2015.07.07. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. Á 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. REVISÃO DO VALOR DA RENDA. FERNANDA MARIA MAGALHÃES DIAS, BLOCO J 

– CASA 6 (BAIRRO SOCIAL DOS FORTES). INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

Nº117/SHSDPC/N.º42/2015. ------------------------------------------- 

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 6 -------------------------------- 

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

DE 2015.07.13. ------------------------------------------------------ 

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

regulamentos em vigor. À consideração do Senhor Diretor de 

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

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

DELGADO DE 2015.07.14 ---------------------------------------------- 

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 

2015.07.14. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. Á reunião de câmara para deliberação. -------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. ANO LETIVO 2015/2016 – VERBAS PARA AUXÍLIOS ECONÓMICOS. INFORMAÇÃO 

DDSC Nº100/SE Nº40/2015. ------------------------------------------  
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

De acordo com a alínea hh), do ponto 1, do artigo 33º, da Lei nº75/2013, 

de 12 de Setembro, compete à Câmara Municipal deliberar no domínio da 

ação social escolar, designadamente atribuição de auxílios 

económicos.--------------------------------------------------------- 

Considerando a necessidade de aprovar os montantes a atribuir, em 

matéria de verbas para auxílios económicos, para que os Agrupamentos 

de Escolas possam, atempadamente, organizar o ano letivo 2015/2016:- 

Assim e de acordo com a alínea hh), do ponto 1, do artigo 33º, da Lei 

nº75/2013, de 12 de Setembro, propõe-se a V. Exa, o seguinte: ----- 

a) Aprovação dos seguintes valores para o ano letivo 2015/2016: --- 

VERBAS PARA AUXÍLIOS ECONÓMICOS ----------------------------------- 

Escalão Capitação 1º e 2º anos 3º e 4º anos 

A Escalão 1 do Abono de 

família 

60.00€ 70.00€ 

B Escalão 2 do Abono de 

família 

30.00€ 35.00€ 

Verbas a disponibilizar numa só prestação, mediante o número de 

escalões (A ou B) atribuídos aos alunos pelos Agrupamentos.--------

O valor com este encargo, no ano letivo 2014/2015 foi de 30.295.00€.- 

No início do ano letivo 2015/2016, após a receção das listas nominais 

com os escalões atribuídos, por parte dos Agrupamentos de Escolas, 

proceder-se-á à elaboração de proposta, a submeter ao executivo 

camarário, com os valores deste encargo e em cumprimento do LCPA, 

será atribuída a rubrica orçamental e o respetivo compromisso. ---- 

Caso esta proposta mereça concordância favorável, tomo a liberdade 

sugerir o seu encaminhamento à próxima reunião de Câmara, para 

deliberação. ------------------------------------------------------ 

À Consideração superior. ------------------------------------------ 

Chaves, 09 de julho de 2015 --------------------------------------- 

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

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

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

CARLOS FRANÇA DE 2015.07.09. ---------------------------------------- 

Visto. Concordo. À Consideração do Sr. Diretor de Departamento. ----- 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DR 

MARCELO DELGADO DE 2015.07.14. -------------------------------------- 

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 

2015.07.14. -------------------------------------------------------- 

Á reunião de câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

 

 

4. COMPARTICIPAÇÃO DE PASSE 4_18 DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A 

ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA - ANO LETIVO 2015/2016. INFORMAÇÃO DDSC 

Nº101/SE Nº/2015. ------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento e justificação ----------------------------------- 
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O Município de Chaves, de acordo com o Decreto-Lei nº299/84, de 05 de 

Setembro, é responsável pela organização e o controlo do funcionamento 

dos transportes escolares, e no âmbito dessas competências, organiza 

todos os anos letivos o respetivo Plano de Transporte Escolar. ------ 

Considerando que o Decreto-Lei nº 186/2008 de 19 de Setembro, criou 

um título de transporte, o passe 4_18, que se destina a todas as 

crianças e jovens, do 4 aos 18 anos, inclusive, que não frequentem o 

ensino superior, que não se encontrem abrangidos pelos transportes 

escolares estabelecidos no Decreto-Lei nº299/84, de 5 de Setembro e 

que sejam beneficiários do escalão A ou do escalão B da Ação Social 

Escolar ou inseridos em famílias que comprovadamente aufiram 

rendimentos reduzidos, (cumpram o critério estabelecido na alínea c) 

do nº2, do artigo 3-A, da Portaria nº272/2011, de 23 de Setembro, 

alterada pela Portaria nº36/2012, de 8 de Fevereiro); --------------- 

Considerando que no ano letivo 2014/2015 o Município de Chaves apoiou 

a 100% e a 50%, os encargos com aquisição do referido título de 

transporte dos alunos que frequentavam a escolaridade obrigatória e 

que eram beneficiários do escalão A ou B; --------------------------- 

Considerando que o Título de Transporte passe 4_18, tem os seguintes 

descontos: --------------------------------------------------------- 

-60% para os alunos com o Escalão A; -------------------------------- 

-25% para os alunos com o escalão B; -------------------------------- 

-25% para os alunos inseridos em famílias com rendimentos reduzidos; 

Considerando que no âmbito dos transportes Urbanos de Chaves (TUC), a 

Empresa Concessionária do serviço – “Auto Viação do Tâmega”, no seu 

tarifário prevê o referido passe: ----------------------------------- 

- Passe mensal 4¬_18 escalão A – 9,60€ (com 60% de desconto); ------- 

- Passe mensal 4¬_18 escalão B – 18,00€ (com 25% de desconto); ------ 

- Passe mensal 4¬_18 alunos inseridos em famílias com rendimentos 

reduzidos – 18,00€ (com 25% de desconto); --------------------------- 

Considerando que a aquisição do referido título é uma despesa acrescida 

para as famílias com baixos rendimentos; ---------------------------- 

Considerando que compete à Câmara Municipal deliberar no domínio da 

ação social escolar, de acordo com o disposto na alínea hh), do ponto 

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

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

Assim e no sentido de planificar o apoio financeiro aos alunos que 

frequentam a escolaridade obrigatória e que no ano letivo 2015/2016, 

utilizarão os Transportes Urbanos de Chaves, através do passe 4_18, 

tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que aprove as 

seguintes normas com vista à sua implementação no ano letivo 

2015/2016:---------------------------------------------------------- 

A)Normas de acesso ao apoio financeiro para os alunos que no âmbito 

do passe 4_18 utilizam os Transportes Urbanos de Chaves (linha 1 e 2)- 

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

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

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

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

2- Este apoio destina-se a todos os alunos que frequentam a 

Escolaridade obrigatória e que não se encontram abrangidos pelo 

transporte escolar previsto no Decreto – Lei nº 299/84, de 05 de 

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

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

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

no Centro Cultural – setor de transportes escolares - devendo 

acompanhar o referido pedido com a apresentação do passe 4_18 

adquirido; --------------------------------------------------------- 
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4- O reembolso das referidas comparticipações será efetuado no final 

de cada período, dezembro, abril e junho, mediante a apresentação dos 

respetivos comprovativos de despesa nos serviços de contabilidade do 

Município; --------------------------------------------------------- 

5- Será garantida a presença de um ou dois vigilantes (de acordo com 

o número de crianças que frequentam o Centro Escolar e que venham a 

utilizar esta modalidade) na Linha 1 dos Transportes Urbanos de Chaves 

(Abobeleira II – Centro de F. Profissional / Centro F. Profissional – 

Abobeleira II), no horário das 8h.30, partida para o Centro Escolar, 

e no horário das 17h.30, saída do Centro Escolar, sendo o encargo com 

os respetivos passes dos vigilantes, a suportar pelo Município de 

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

B)Condições de operacionalização das normas ------------------------- 

Após a receção e avaliação dos pedidos de *comparticipação, para o ano 

letivo 2015/2016, proceder-se-á à elaboração de proposta, a submeter 

ao executivo camarário, com os valores deste encargo e em cumprimento 

do LCPA, será atribuída a rubrica orçamental e o respetivo 

compromisso.-------------------------------------------------------- 

Caso esta proposta mereça concordância por parte de V. Exa, que a 

mesma seja encaminhada para a próxima reunião de Câmara Municipal para 

deliberação. ------------------------------------------------------- 

À consideração superior, -------------------------------------------- 

Chaves, 10 de julho de 2015 ----------------------------------------- 

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

(Drª Lídia Pinto) --------------------------------------------------- 

*Nota: O valor deste encargo no ano letivo 2014/2015 foi de 2.682,60€.- 

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

CARLOS FRANÇA DE 2015.07.10. ---------------------------------------- 

Visto. Concordo. À Consideração do Sr. Diretor de Departamento. ----- 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DR 

MARCELO DELGADO DE 2015.07.14. -------------------------------------- 

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 

2015.07.14. -------------------------------------------------------- 

Á 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. ----------------------------------------------------------- 

 

 

5. COMPARTICIPAÇÃO DE PASSES ESCOLARES DOS ALUNOS CARENCIADOS QUE 

FREQUENTAM O ENSINO SECUNDÁRIO - ANO LETIVO 2015/2016. INFORMAÇÃO DDSC 

Nº102/SE Nº/2015. -------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

No sentido de planificar o ano letivo 2015/2016, em matéria de apoios 

aos alunos carenciados que frequentam o ensino secundário, uma vez que 

o Município de Chaves tem vindo a apoiar, ao longo destes anos, através 

da comparticipação dos passes escolares dos alunos que frequentam o 

ensino secundário, não só como forma de promover a frequência do ensino 

secundário, que na atualidade é de frequência obrigatória, mas também 

como forma de apoiar as famílias mais carenciadas. ------------------ 

Considerando que compete à Câmara Municipal deliberar no domínio da 

ação social escolar de acordo com o disposto na alínea hh), do ponto 

I, do artigo 33.º, da Lei n.º75/22013 de 12 de Setembro, tomo a 
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liberdade de sugerir ao executivo municipal que aprove as seguintes 

normas com vista à sua implementação no ano letivo 2015/2016: ------- 

A)Normas de comparticipação dos passes escolares dos alunos 

carenciados que frequentam o ensino secundário. --------------------- 

1.1. A comparticipação a 100% dos passes dos alunos provenientes da 

Escola Professor Nuno Rodrigues e do Patronato de Vilar de Nantes; - 

1.2. A comparticipação no valor de 100%, 50% e 25% dos passes dos 

alunos que frequentam o Ensino Secundário e que apresentam 

dificuldades económicas; -------------------------------------------- 

Na avaliação dos pedidos de comparticipação, deverão ser considerados:  

a) O Escalão atribuído pelo S.A.S.E.( Serviço de Ação Social Escolar);- 

- Comparticipação a 100% - Situações de grave carência indicadas pelas 

direções dos Agrupamentos de Escolas, Juntas de Freguesia ou pelo 

próprio, com verificação e confirmação por parte do setor de educação;-  

- Comparticipação a 50% - Alunos com o escalão A; ------------------ 

- Comparticipação a 25% - Alunos com o escalão B ou inseridos em 

famílias que comprovadamente aufiram rendimentos reduzidos, --------- 

Após a receção e avaliação dos pedidos de comparticipação, para o ano 

letivo 2015/2016, proceder-se-á à elaboração de proposta, a submeter 

ao executivo camarário, com os valores deste encargo e em cumprimento 

do LCPA, será atribuída a rubrica orçamental e o respetivo 

compromisso.-------------------------------------------------------- 

Caso esta proposta mereça concordância por parte de V. Exa, que a 

mesma seja encaminhada para a próxima reunião de Câmara Municipal para 

deliberação. ------------------------------------------------------- 

À consideração superior, -------------------------------------------- 

Chaves, 10 de julho de 2015 ----------------------------------------- 

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

(Drª Lídia Pinto) --------------------------------------------------- 

Nota: O valor com este encargo no ano letivo 2014/2015 foi de 

8.241,00€. --------------------------------------------------------- 

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

CARLOS FRANÇA DE 2015.07.10. ---------------------------------------- 

Visto. Concordo. À Consideração do Sr. Diretor de Departamento. ----- 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DR 

MARCELO DELGADO DE 2015.07.14. -------------------------------------- 

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 

2015.07.14. -------------------------------------------------------- 

Á 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. ----------------------------------------------------------- 

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

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

Regista-se a saída da sala do Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Dr. Francisco António Chaves de Melo, não participando na análise, 

discussão e votação do seguinte assunto. ---------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 
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1. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO CRIADORES DE 

GADO – BONS E VALENTES. PROPOSTA N.º 90/GAP/15. --------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Bons e Valentes – Associação Criadores de Gado, NIPC 509 297 544, com 

delegação no Campo da Fonte, em Chaves, é uma associação legalmente 

constituída, conforme escritura em anexo, cujo objetivo é, entre 

outros, representar e proporcionar condições de desenvolvimento da 

atividade agropecuária, através de ações de divulgação, esclarecimento 

e formação junto dos produtores pecuários.--------------------------- 

De acordo com o artigo 2º do documento anexo - Constituição de 

Associação, as atividades que prossegue consistem basicamente no 

seguinte:----------------------------------------------------------- 

1 - Executar projetos de sanidade animal;---------------------------- 

2 - Fomentar o melhoramento e garantia da qualidade da produção; ---- 

3 - Executar serviços de inseminação artificial e contraste leiteiro;- 

4 - Realizar e acompanhar a elaboração de candidaturas inerentes ao 

setor agropecuário.------------------------------------------------- 

Através do documento registado na Secção Administrativa desta Câmara 

Municipal no dia 14 de maio de 2015, sob o nº 5533, a Associação de 

Criadores de Gado Bons e Valentes, vem solicitar um apoio financeiro, 

no sentido de ajudar a comparticipar financeiramente as despesas 

inerentes ao aluguer da delegação de Chaves, sita no Campo da Fonte.- 

Considerando o inquestionável trabalho levado a cabo por esta 

associação junto dos produtores;------------------------------------- 

Considerando o interesse publico associado à atividade promovida por 

esta entidade;------------------------------------------------------ 

Considerando, por último, que no uso das competências determinadas 

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

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

deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente 

existentes, nomeadamente no apoio a atividades de interesse municipal, 

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

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

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

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

a) Apoiar financeiramente a “Associação Criadores de Gado – Bons e 

Valentes”, no montante de 1250,00 € (Mil duzentos e cinquenta euros), 

correspondente a metade do valor do arrendamento da delegação de 

Chaves, sita no Campo da Fonte, pelo período de 6 meses (julho a 

dezembro/2015); ----------------------------------------------------  

b)Dar conhecimento do teor da decisão administrativa tomada à entidade 

peticionária;------------------------------------------------------- 

c)Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

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

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

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

d)Se essa decisão for favorável, remeter a presente proposta ao 

Departamento de Coordenação Geral para ulterior operacionalização;--- 

e)A presente proposta tem cobertura orçamental através da seguinte 

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

f)Em conformidade com a LCPA - Lei dos Compromissos e Pagamentos em 

Atraso, anexa-se à presente informação documento contabilístico da 

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

Chaves, 13 de julho de 2015------------------------------------------ 
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O Presidente da Câmara Municipal,------------------------------------ 

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

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

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

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

 

 

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

Regista-se a entrada na sala do Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Dr. Francisco António Chaves de Melo, retomando a sua participação na 

presente reunião. --------------------------------------------------- 

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

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

 

1- PLANEAMENTO 

 

 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 

 

 

3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 

 

  

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

USO DE PODERES DELEGADOS, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA. ------------------- 

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

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

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

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

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

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

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para solicitar esclarecimentos, 

sobre os seguintes processos constantes da respetiva listagem, a 

saber: ------------------------------------------------------------- 

A) Pedido de vistoria às muralhas do Forte São Francisco; -------- 

B) Requerimento apresentado por D. Maria da Costa Felix, não sendo 

a listagem esclarecedora quanto ao objetivo de tal pedido. ---------- 

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

Na sequência do pedido de esclarecimento, acima, exarado, usou da 

palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo referido que a iniciativa 

consubstanciada na promoção de vistoria às muralhas do Forte de S. 

Francisco foi, diretamente, por si, ordenada, considerando a 

existência de uma pequena fissura na estrutura da muralha. ---------- 

No entanto, a informação técnica prestada aponta no sentido da 

existência de tal fissura, embora a mesma não comprometa a estabilidade 

da muralha. ---------------------------------------------------------   

 

 

3.2. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VEREADOR RESPONSÁVEL, NO 

USO DE PODERES SUBDELEGADOS, ARQ. CASTANHEIRA PENAS. ---------------- 
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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 8 -- 

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

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

 

 

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

O Senhor Presidente da Câmara, Arq. António Cândido Monteiro 

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

quando eram 16 horas e 20 minutos, passando a mesma e ser presidida e 

coordenada, nos termos legais, pelo Vice-presidente da Câmara, Senhor 

Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, enquanto legal substituto do 

primeiro. ---------------------------------------------------------- 

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

 

 

3.3. CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS APTAS AO ALOJAMENTO DE REDES DE 

COMUNICAÇÕES ELECTRÓNICAS – NOS COMUNICAÇÕES, S.A. – AV. HERÓIS DE 

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

GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO REI DE 

30.06.2015. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÃO-------------------------------------------------------- 

Através do requerimento registado no Departamento de Coordenação Geral 

com o nº 688/15, em 05-05-2015, a interessada apresenta a comunicação 

prévia para construção de infraestruturas aptas ao alojamento de redes 

de comunicações electrónicas na Avenida Heróis de Chaves, para 

realização dos seguintes trabalhos: --------------------------------- 

-Abertura de vala numa extensão de 90 m; ---------------------------- 

-Colocação de uma CVP NOS. ------------------------------------------ 

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

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

Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

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

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

2.1-No Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal----------------------------------------------------------- 

O pedido da interessada tem enquadramento legal nos termos do disposto 

no nº 2 do artigo 33º do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo 

do Domínio Público Municipal.---------------------------------------- 

2.2-No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE) -------- 

A instalação e funcionamento das infraestruturas das empresas que 

oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas estão sujeitos 

ao procedimento estabelecido nos artigos 35º e 36º, do RJUE, com as 

devidas adaptações.------------------------------------------------- 

                                                           
3 Artigo 3º - Licença Municipal-------------------------------------- 

1-A realização de obras e trabalhos no subsolo do domínio público 

municipal do concelho de Chaves carece de licença municipal, com 

exceção do disposto no artigo 13º do presente regulamento e dos casos 

de isenção expressamente previstos.---------------------------------- 

2-A instalação e funcionamento das infraestruturas das empresas que 

oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas estão sujeitos 

ao procedimento estabelecido nos artigos 35º e 36º, do RJUE, com as 

devidas adaptações.------------------------------------------------- 
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2.3-No regime aplicável à construção de infraestruturas aptas ao 

alojamento de redes de comunicações electrónicas, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 123/2009, de 21/5.------------------------------------ 

As obras de infraestruturas, pretendidas pela interessada tem 

enquadramento legal nos termos do disposto no artigo 1º do Decreto-

Lei nº 123/2009, de 21/5, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 

258/2009, de 25/9, devendo as empresas de comunicações dar cumprimento 

aos artigos 8º4 e 9º do mesmo diploma legal.------------------------- 

3-PARECER----------------------------------------------------------- 

Pretende a requerente intervir em espaço de domínio público, para a 

construção de novas infraestruturas que consistem na instalação de 

tubagem em vala, com uma extensão de 90 metros, a construir na avenida 

Heróis de Chaves, freguesia de Santa Maria Maior.-------------------- 

De acordo com os trabalhos a realizar deve o requerente prestar caução, 

pelo expresso no nº 2 do artigo 5º do Regulamento de Obras e Trabalhos 

no Subsolo do Domínio Público Municipal.----------------------------- 

De acordo com o parecer da DOP, datado de 15-06-2015, o valor da caução 

é de € 5 925,40 (cinco mil novecentos e vinte e cinco euros e quarenta 

cêntimos), com IVA incluído.-------------------------------- 

Dever-se-à dar a conhecer à DOP, a data do início dos trabalhos, para 

fiscalização dos mesmos.--------------------------------------------- 

4-PROPOSTA---------------------------------------------------------- 

4.1-Face ao acima exposto, propõe-se, de acordo com o disposto no 

artigo 5º 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 rede de Distribuição de televisão por Cabo.------------ 

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO DE TAXAS------------------ 

O pedido apresentado tem enquadramento legal da Subsecção I, da Secção 

III do Regulamento de Taxas de “Serviços, Atividades e Licenciamento 

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

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

Dados Gerais:------------------------------------------------------- 

-Extensão da vala – 90 ml-------------------------------------------- 

-Tipo de obra – Instalação da rede de Distribuição de Televisão por 

Cabo.--------------------------------------------------------------- 

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

-Pela apreciação do pedido de com. prévia com prazo prazo (Art17º-

A)……..40,95 €------------------------------------------------------- 

-Emissão de licença (Artigo 18º)…………………….………….……..…………...…….……10,45 € 

-Por cada período de 30 dias (alínea a) do artigo 

21º)…………………......…….3,10 €------------------------------------------ 

-Por m2 da via pública (alínea b) do artigo 21º)………………………....….5,20 € 

TOTAL A PAGAR…………………………………….…………………………………………….……………………….…………….59,70 € 

Após o pagamento das taxas devidas e a prestação de caução, mediante 

garantia bancária ou seguro caução, propõe-se que seja emitido o alvará 

nos termos do nº 2 do artigo 7º do Regulamento de Obras e Trabalhos 

no Subsolo do Domínio Público Municipal.----------------------------- 

                                                           
4 Artigo 8º - Obrigações das empresas de comunicação electrónicas 

perante os municípios------------------------------------------------ 

Quando efectuem obras no domínio público municipal, as empresas de 

comunicações electrónicas ficam obrigadas:--------------------------- 

a) À reposição de pavimentos, espaços verdes e de utilização 

colectiva, quando existentes;---------------------------------------- 

b) À reparação das infraestruturas que sejam danificadas em 

consequência da intervenção.---------------------------------------- 
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4.2-Caso sobre a presente informação recaia deliberação favorável do 

Executivo, propõem-se os seguintes procedimentos:-------------------- 

-Após comunicação do início dos trabalhos, enviar o processo nº 245/15, 

à Divisão de Obras Públicas para fiscalização das referidas obras; -- 

-Após conclusão das obras, a promotora deverá apresentar os traçados 

finais das referidas infraestruturas em formato digital, de acordo com 

o estabelecido no artigo 13º do Regulamento Municipal da Urbanização 

e da Edificação, actualmente em vigor.------------------------------- 

-Os referidos traçados finais sejam remetidos ao Sector de Sistemas 

de Informação Geográfica para efeitos de cadastro desta infraestrutura 

e de cálculo da respectiva renda anual a ser paga pela entidade 

concessionária, de acordo com o nº 8 do artigo 20º do Regulamento de 

Taxas de “Serviços, Atividades e Licenciamento Diversos”.----------- 

4.3-Dar a conhecer à requerente a presente informação técnica, 

acompanhada com o parecer da DOP, constante no processo a folhas nº 

150 à 152.----------------------------------------------------------- 

4.4-Mais se informa que, concluídas as infraestruturas de 

telecomunicações, as mesmas ficam sujeitas às taxas previstas nos nº 

3 e 8 do artigo 20º5 do Regulamento de Taxas supra referido.--------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 07.07.2015. -------------- 

Visto. Concordo. Atento a fundamentação de facto e de direito 

consubstanciada na presente informação, sou a propor que superiormente 

seja adoptada decisão no sentido do deferimento do pedido em causa. -  

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DR 

MARCELO DELGADO DE 2015.07.14. -------------------------------------- 

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 14.07.2015. ---------------------------------------- 

Á reunião de câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. RODOVIA DE ACESSO PRIORITÁRIO A24/HOSPITAL (LANÇO 3) - AUTO DE 

MEDIÇÃO N.º 18/DOP/2015. -------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição n.º 18/DOP/2015, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

                                                           
5 Artigo 20º - Ocupação de solo ou subsolo--------------------------- 

nº 3 – Outras construções ou instalações no subsolo – por metro 

quadrado ou fracção e por ano ou fracção-10,45 €. ------------------- 

nº 8 – Com tubos, condutas, cabos condutores e semelhantes – por metro 

linear ou fração e por ano – 1, 00 €--------------------------------- 
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é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 179.421,93 €, IVA não incluído, que se dá 

aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. --- 

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

DELGADO, DE 2015.07.14. ---------------------------------------------  

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2014.07.14. ---------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção dos 

Vereadores do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo e Senhor Eng. João Adérito Moura Moutinho, aprovar o referido 

auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 179.421,93 (Cento 

e setenta e nove mil, quatrocentos e vinte e um euros e noventa e três 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.2. BALNEÁRIO PEDAGÓGICO DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 

PRÁTICAS TERMAIS DE VIDAGO. – AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIA.-- 

Foi presente a informação nº 97/2015, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. ------—- 

I. ENQUADRAMENTO --------------------------------------------------- 

1. A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 

da Republica, 2.ª Série, n.º 241 de 13 de dezembro de 2012, concurso 

público tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada 

“BALNEÁRIO PEDAGÓGICO DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRATICAS 

TERMAIS DE VIDAGO”.-------------------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 18 de junho de 2013, o Município de Chaves adjudicou 

à firma “NORCEP – CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS, LDA.”, a execução da 

referida empreitada.------------------------------------------------ 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, em 13 de 

novembro de 2013.---------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 2 654 776,57 € (dois 

milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e setenta e 

seis euros e cinquenta e sete cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. 

à taxa legal em vigor, importando destacar as seguintes condições:--- 

• Prazo de execução da obra: 365 dias.----------------------------- 

• Data da consignação da obra: 6 de dezembro de 2013.-------------- 

5. A aprovação do plano de Segurança e Saúde para a fase de execução 

da obra foi comunicada à entidade executante a 20 de dezembro de 2013.- 

6. Foi deliberado em reunião de Câmara de 09 de maio de 2014, a 

aprovação do plano de trabalhos ajustado.---------------------------- 

7. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 19/06/2014, foi aprovada a proposta de Trabalhos a 

Mais e Trabalhos a Menos, sendo 23.633,43€ o valor correspondente aos 

trabalhos a mais e 8.437,64€ o valor dos trabalhos a menos, com um 

prazo de execução de cinco dias.------------------------------------- 

8. Foi deliberado em reunião de camara de 19/12/2015 conceder uma 

prorrogação ao prazo de execução, a título graciosa por 43 dias, 

passando a data para a conclusão da obra ser 5/02/2015.-------------- 

9.  Foi deliberado em reunião de Camara de 13 de fevereiro de 2015, a 

aprovação de uma reprogramação de trabalhos, tendo como objetivo 
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concluir os trabalhos até 28/02/2015.-------------------------------- 

10. Foi deliberado em reunião de Camara de 13 de março de 2015, a 

aprovação de nova reprogramação de trabalhos, tendo como objetivo 

concluir os trabalhos até 31/03/2015. ------------------------------- 

II. FUNDAMENTAÇÃO --------------------------------------------------- 

1. Dada por concluída a empreitada, de acordo com o estabelecido na 

cláusula 37º do Caderno de Encargos e Decreto-Lei nº6/2004 de 6/01, 

foi calculada a revisão preços provisória devido ao facto de não serem 

conhecidos os índices definitivos dos meses dos respetivos autos de 

medição.------------------------------------------------------------ 

2. Do cálculo da revisão de preços provisória, de acordo com o artigo 

9º do Decreto-Lei nº6/2004 de 6/01, verifica-se uma variação para 

menos dos coeficientes de atualização, resultando dai o valor negativo 

de -5.614,95€ (cinco mil seiscentos e catorze euros e noventa e cinco 

cêntimos), não incluindo o IVA.-------------------------------------- 

III. PROPOSTA ------------------------------------------------------

Face ao exposto, salvo melhor opinião, propõe-se ao órgão executivo:- 

1. a aprovação da presente revisão de preços de acordo com o 

estabelecido no artigo 382º do Código dos contratos Públicos e auto 

de revisão de preços em anexo; -------------------------------------- 

2. caso a presente proposta mereça aprovação, se execute a reposição 

do equilíbrio financeiro, devendo a entidade executante proceder à 

reposição do valor da revisão de preços provisória, no montante de 

5.614,95€  acrescido do IVA à taxa legal em vigor, de acordo com o 

estipulado no artigo 282º do CCP.------------------------------------ 

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

Chaves, 27 de abril de 2015------------------------------------------ 

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

(Maria Madalena Sousa Durão Branco, Eng.ª)-------------------------

ANEXOS: Auto de revisão de preços; folhas de cálculo da revisão de 

preços-------------------------------------------------------------- 

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

BALNEÁRIO PEDAGÓGICO DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS 

TERMAIS DE VIDAGO. – AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIA. ---------- 

Foi presente para aprovação o Auto de Revisão de Preços Provisória, 

da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário é a firma, NORCEP – 

Construções e Empreendimentos, Lda., no valor de -5.614,95 €, IVA não 

incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os 

efeitos legais.----------------------------------------------------- 

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

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

DE 2015.06.30. ------------------------------------------------------ 

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 2015.07.14. ---------------------------------------------  

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2014.07.14. ---------------------------------------------------- 

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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1.3. REFORÇO DO CAUDAL DE ÁGUA TERMAL PARA AS TERMAS DE CHAVES - AUTO 

DE MEDIÇÃO N.º 04/DOP/2015. ----------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição n.º 04/DOP/2015, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, Anteros Empreitadas Sociedade de Construções, S.A., no 

valor de 169.014,82 €, IVA não incluído, que se dá aqui por 

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

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

DELGADO, DE 2015.07.14. ---------------------------------------------  

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 

2015.07.14. -------------------------------------------------------- 

A reunião de Câmara------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 

169.014,82 (Cento e sessenta e nove mil, e catorze euros e oitenta e 

dois cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------- 

 

 

2- SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

 

 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AGUAS E RESIDUOS 

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

 

1. CONSTRUÇÃO/MODIFICAÇÃO DE REDES SUBTERRÂNEAS DE MÉDIA TENSÃO – 

UTILIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS – EDIS – C2015-021689 – MELHORAMENTO DE 

TERRAS DO PTD CHV-235 – RAPOSEIRA 2 – REQUERENTE - EDP-DISTRIBUIÇÃO 

ENERGIA S.A. (ÁREA OPERACIONAL DE VILA REAL) - LOCAL – AV.ª DA 

RAPOSEIRA, SANTA MARIA MAIOR (JUNTO AO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 

N.º0235)-. INFORMAÇÃO 70/UFRO/2015. --------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A EDP- Distribuição Energia S.A. (Área Operacional de Vila Real), 

solicita autorização para proceder à abertura de uma vala, com fim de 

proceder ao melhoramento do valor da terra de serviço do posto de 

transformação n.º 0235, localizado na Av.ª da Raposeira, Freguesia de 

Santa Maria Maior, Concelho de Chaves. ------------------------------  

O solicitado enquadra-se e respeita o previsto no artigo 4 da portaria 

454/2001 de 5 de Maio “ contrato de concessão com o Município de 

Chaves”. ----------------------------------------------------------- 
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II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

Pela análise das peças desenhadas anexas ao requerimento e após 

deslocação ao local da “Av.ª da Raposeira”, constata-se, que a 

intervenção inicia no posto de transformação n.º 0235, percorrendo 

passeio pavimentado em mosaico hidráulico com relevo polido em direção 

à faixa de rodagem, esta, pavimentada com betão betuminoso com camada 

de desgaste, daí percorre na faixa de rodagem até ao separador central, 

sendo este, constituído por lancis de betão e ladrilhos pavê, neste 

ponto bifurca para a ambos os lados percorrendo distancias 

simétricas.---------------------------------------------------------  

Os pavimentos afetados são: ----------------------------------------- 

1 – Av.ª da Raposeira: ---------------------------------------------- 

1.1 - Passeio – Pavimento em mosaico hidráulico com relevo polido + 

1 lancil - extensão 2,60ml; ----------------------------------------- 

1.2 – Faixa de rodagem - betão betuminoso com camada de desgaste - 

extensão 6,00ml; ---------------------------------------------------- 

1.3 – Separador central - lancil de betão + ladrilhos pavê - extensão 

55,40ml ------------------------------------------------------------ 

2 – Extensão total de vala  - 64,00ml. ------------------------------ 

- Considerando o previsto no n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento 

Municipal, o qual prevê a obrigatoriedade de licença municipal, para 

a realização de obras e trabalhos no subsolo do domínio público 

municipal, neste sentido deverá o requerente proceder à liquidação das 

taxas municipais em vigor no município de Chaves, referentes às 

intervenções solicitadas.------------------------------------------- 

- Considerando a natureza dos trabalhos, deverá a peticionária 

liquidar junto dos serviços de tesouraria do município, os encargos 

com a emissão de licença e respetivas taxas pela apreciação de pedidos 

de Comunicação Prévia com Prazo para ocupação do espaço público (i) - 

€ 40,95 – Quarenta Euros e noventa e cinco Cêntimos) e ocupação da via 

pública por motivo de obras, por cada período de 30 dias ou fração 

(ii) - € 3,10 – Três Euros e dez Cêntimos), totalizando o montante de 

€ 44,05 – quarenta e quatro Euros e cinco Cêntimos. ----------------- 

i) Regulamento de Taxas e Licenças – Artigo n.º 17-A; ------------ 

ii) Regulamento de Taxas e Licenças – Artigo n.º 21, numero 1, alínea 

a).----------------------------------------------------------------- 

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

Em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas, 

tomo a liberdade de sugerir a adopção da seguinte estratégia 

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

a) Que o assunto seja agendado para a próxima reunião ordinária da 

Câmara Municipal, com vista à obtenção da competente decisão 

administrativa, consubstanciada na intenção de deferir a pretensão 

formulada pela requerente, após liquidação das taxas de emissão de 

licença e ocupação do espaço público.-------------------------------- 

b) Deverá a interessada ser notificada, nos termos do art. 114º do 

Código do Procedimento Administrativo, da decisão que vier a ser 

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

c) Deverá ainda a peticionária presentar o cronograma de trabalhos 

detalhando claramente a data de início e fim dos trabalhos; --------- 

d) Deverá o município dar conhecimento desta decisão, bem como do 

cronograma de intervenção que a peticionária irá apresentar, à Junta 

de Freguesia de Santa Maria Maior. ----------------------------------  

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

24/06/2015 --------------------------------------------------------- 

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

( Inácio Morais, Eng.º) --------------------------------------------- 
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DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO, DE 2015.07.06. ---------------------------------------------  

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 

2015.07.07. -------------------------------------------------------- 

A reunião de Câmara------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

 

1. AJUSTE DIRETO Nº12/SC/2014 – AQUISIÇÃO DE BILHETES DE ASSINATURA 

(PASSES ESCOLARES) PARA O ANO LETIVO 2014/2015. LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO. 

INFORMAÇÃO Nº21/SC/2015. -------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Antecedentes e justificação -------------------------------------- 

- Considerando que a Câmara Municipal de Chaves, em reunião ordinária 

no dia 9 de junho de 2014, deliberou, por unanimidade, autorizar a 

abertura do procedimento identificado em epígrafe com vista à 

adjudicação da prestação de serviço em causa; ----------------------- 

- Considerando que a Câmara Municipal de Chaves, em reunião ordinária 

no dia 1 de agosto de 2014, deliberou, por unanimidade, adjudicar, à 

empresa “ Auto Viação do Tâmega, Lda.”, a prestação de serviço 

identificada em epígrafe, no valor de 345.000,00 (trezentos e quarenta 

e cinco mil euros); ------------------------------------------------- 

- Considerando que, o ato adjudicatório, no dia 2014.09.17, veio a ser 

formalizado através da assinatura do competente contrato 

administrativo;----------------------------------------------------- 

- Considerando que, no cumprimento do exposto na cláusula 6ª do 

referido contrato, o adjudicatário, para garantir o exato e pontual 

cumprimento das suas obrigações, prestou a favor do Município de Chaves 

um depósito de garantia efetuado na Tesouraria Municipal através da 

guia nº165/2014, no valor de 17.250,00 (dezassete mil duzentos e 

cinquenta euros), correspondendo a 5% do montante total da prestação 

de serviço objeto do presente contrato; ----------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no artigo 295º do Código 

dos Contratos Públicos, no prazo de 30 dias após o cumprimento de 

todas as obrigações contratuais por parte do adjudicatário, a entidade 

adjudicante promove a liberação da caução prestada; ----------------- 

- Considerando que, de acordo com informação prestada pelo Chefe de 

Divisão de Desenvolvimento Social e Cultural, o adjudicatário cumpriu 

todas as suas obrigações contratuais, devendo cancelar-se a respetiva 

garantia a favor do Município de Chaves; ---------------------------- 

2. Da proposta em sentido estrito ----------------------------------- 

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir a seguinte 

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

a) Que seja autorizada a liberação da caução, no valor de 17.250,00 

(dezassete mil duzentos e cinquenta euros) prestada pela empresa “Auto 

Viação do Tâmega, Lda..” a favor do Município de Chaves; ------------ 
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b) Que seja notificado o interessado, nos termos do disposto no 

artigo 114º do Código do Procedimento Administrativo, da decisão 

administrativa que vier a ser praticada pela Câmara Municipal de 

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

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

Chaves, 10 de julho de 2015 ---------------------------------------- 

A Coordenadora Técnica --------------------------------------------- 

(Susana Borges) ---------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRA. MARCIA SANTOS 

DE 2015.07.10. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

matéria. ----------------------------------------------------------- 

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

DELGADO, DE 2015.07.10. ---------------------------------------------  

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 

2015.07.13. -------------------------------------------------------- 

A reunião de Câmara------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. CONCURSO PÚBLICO Nº2/SC/2015 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

TERRESTRE DE ALUNOS, EM CIRCUITOS ESPECIAIS, PARA O ANO LETIVO DE 

2015/2016 – RELATÓRIO FINAL. INFORMAÇÃO Nº22/SC/2015. --------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Antecedentes e justificação ------------------------------------ 

- Considerando que, nos termos do disposto na alínea b) do nº1 do 

artigo 18º do Decreto-Lei nº197/99 de 8 de junho, a Câmara Municipal 

de Chaves, em sua reunião ordinária, no dia 10 de abril de 2015 

autorizou a abertura de um procedimento por concurso público para 

aquisição de serviços de transporte terrestre de alunos, em circuitos 

especiais, para o ano letivo de 2015/2016; -------------------------- 

- Considerando que, dentro do prazo estabelecido para apresentação de 

propostas, deram entrada nos serviços administrativos municipais as 

propostas das seguintes empresas: ----------------------------------- 

- A Girómundo – Viagens e Turismo, Lda.; ---------------------------- 

- UTS – Viagens e Serviços, S.A.;------------------------------------ 

- Ademar de Sena Rodrigues, Unipessoal, Lda.; ----------------------- 

- Alberto Afonso Cabeleira;------------------------------------------ 

- Auto Viação do Tâmega, Lda.;--------------------------------------- 

- Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Chaves; ------------------- 

- Manuel do Couto;--------------------------------------------------- 

- Manuel Joaquim Santos Gonçalves;----------------------------------- 

- Táxi Herculano e Filhos, Lda.-------------------------------------- 

- Considerando que, no dia 24 de junho de 2015, o júri responsável 

pela condução do presente procedimento elaborou o relatório preliminar 

no qual propôs a adjudicação da presente prestação de serviço aos 

seguintes concorrentes:--------------------------------------------- 

Nº 

lote 

Nº 

circuito 
Concorrente 

Preço 

unitário 

Preço 

total/ano 



                                                                F. 75 

                                                                  _____________________ 
 

letivo (175 

dias) 

1 1 
Auto Viação do Tâmega, 

Lda. 
75,00/dia 13.125,00 

2 2 
Auto Viação do Tâmega, 

Lda. 
65,00/dia 11.375,00 

3 3 
Auto Viação do Tâmega, 

Lda. 
78,00/dia 13.650,00 

4 4 
A Girómundo – Viagens e 

Turismo, Lda. 

64,89/dia 

 
11.355,75 

5 5 
A Girómundo – Viagens e 

Turismo, Lda. 
67,50/dia 11.812,50 

6 6 
Auto Viação do Tâmega, 

Lda. 
75,00/dia 13.125,00 

7 7 
A Girómundo – Viagens e 

Turismo, Lda. 
68,49/dia 11.985,75 

8 9 
Auto Viação do Tâmega, 

Lda. 
27,00/dia 4.725,00 

9 12 
A Girómundo – Viagens e 

Turismo, Lda. 
77,60/dia 13.580,00 

10 13 
Auto Viação do Tâmega, 

Lda 
45,00/dia 7.875,00 

11 15 Manuel do Couto 43,12/dia 7.546,00 

12 16 

Cruz Vermelha 

Portuguesa – Delegação 

de Chaves 

36,12/dia 6.321,00 

14 19 
Manuel Joaquim dos 

Santos Gonçalves 
31,60/dia 5.530,00 

15 20 

Ademar de Sena 

Rodrigues, Unipessoal, 

Lda. 

22,40/dia 3.920,00 

16 21 
Táxi Herculano & 

Filhos, Lda. 
30,10/dia 5.267,50 

17 22 

Cruz Vermelha 

Portuguesa – Delegação 

de Chaves 

34,02/dia 5.953,50 

19 26 
Alberto Afonso 

Cabeleira 
41,65/dia 7.288,75 

20 27 
Manuel Joaquim dos 

Santos Gonçalves 
26,52/dia 4.641,00 

22 30 

Cruz Vermelha 

Portuguesa – Delegação 

de Chaves 

16,27/dia 2.847,25 

 

- Considerando que, nos termos do disposto nos artigos 123º e 147º do 

CCP, o relatório preliminar foi enviado a todos os concorrentes a fim 

de estes se pronunciarem sobre o mesmo; ----------------------------- 

- Considerando que, dentro do prazo concedido para o exercício do 

direito de participação na tomada de decisão – audiência prévia escrita 

– veio o concorrente “Manuel Joaquim dos Santos Gonçalves” alegar que 

por motivos de força maior, que tem a ver com imprevistos ocorridos 

com a motorista que conduzia a carrinha, pelo motivo de a mesma ter 

arranjado um outro trabalho para este horário, era obrigado a desistir 

do circuito nº27. --------------------------------------------------- 

2. Da Proposta em sentido estrito --------------------------------- 
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Assim, face ao exposto, e nos termos do disposto no artigo 148º do 

CCP, remeto, para aprovação, o relatório final, à entidade competente 

para autorizar a despesa, no caso, a Câmara Municipal. -------------- 

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

Chaves, 09 de julho de 2015 ---------------------------------------- 

A Coordenadora Técnica --------------------------------------------- 

(Susana Borges) ---------------------------------------------------- 

Em anexo: Processo Administrativo. ---------------------------------  

As propostas dos concorrentes estão disponibilizadas na íntegra na 

plataforma eletrónica vortalnext.----------------------------------- 

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

Relatório Final --------------------------------------------------- 

Aos três dias do mês de julho, do ano de dois mil e quinze, pelas dez 

horas, no gabinete do Diretor de Departamento de Coordenação Geral, 

da Câmara Municipal de Chaves, reuniu o júri designado para análise 

do procedimento identificado em epígrafe, constituído pelos seguintes 

membros: ----------------------------------------------------------- 

- Presidente: Marcelo Caetano Delgado, Diretor do Departamento de 

Coordenação Geral; -------------------------------------------------- 

- 1º Vogal: Carlos França, Chefe de Divisão, em regime de 

substituição;------------------------------------------------------- 

- 2º Vogal: Lídia Felisbela da Silva Pereira Pinto, Técnica Superior.- 

A reunião teve por finalidade ponderar as eventuais observações 

apresentadas pelos concorrentes, em sede de audiência prévia dos 

interessados, nos termos do artigo 147º do Código dos Contratos 

Públicos, e proceder à elaboração do relatório final, conforme decorre 

do disposto no artigo 148º do mesmo código. ------------------------- 

I – Das alegações apresentadas em sede de audiência dos interessados 

1. O Concorrente “Manuel Joaquim dos Santos Gonçalves” veio, através 

de requerimento, via Vortal, com entrada no dia um de julho de dois 

mil e quinze e no exercício do direito do contraditório, apresentar 

as seguintes observações relativamente ao relatório preliminar datado 

do pretérito dia vinte e quatro do mês de junho, alegando, em síntese, 

na exposição apresentada, os seguintes argumentos: ------------------ 

“Relativamente ao circuito nº27 sou obrigado a desistir deste 

circuito, por motivos de força maior que tem a ver com imprevistos 

ocorridos com a motorista que conduzia a carrinha, pelo motivo de a 

mesma ter arranjado um outro trabalho para este horário.” ----------- 

II – Da Decisão Final ----------------------------------------------- 

Em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas, o 

júri deliberou, por unanimidade, o seguinte: ------------------------ 

a)Aceitar os argumentos apresentados, em sede de audiência dos 

interessados, pelo concorrente “Manuel Joaquim dos Santos Gonçalves”, 

não procedendo à adjudicação do Lote nº20, circuito nº27. ----------- 

b)Tornar definitivo o sentido de adjudicação, exposto no relatório 

preliminar, no que respeita aos restantes circuitos e nos termos do 

quadro sinóptico abaixo apresentado, remetendo-se o presente relatório 

– relatório final – à entidade competente para autorizar a despesa, 

no caso, à Câmara Municipal, tendo ficado por adjudicar o Lote 13 – 

circuitonº17, o Lote18 – circuitonº23, o Lote 20 – circuitonº27 e o 

Lote 21 – circuitonº29. --------------------------------------------- 

c) Propor que seja celebrado o contrato escrito, da presente 

adjudicação, com os seguintes concorrentes, nos termos do artigo 94º 

do Código dos Contratos Públicos: ----------------------------------- 

Lote Circuit

os 

CONCORRENTES PREÇO 
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1 1 AutoViação do Tâmega, Lda. 75,00€/dia 

2 2 Auto Viação do Tâmega, Lda. 65,00€/dia 

3 3 Auto Viação do Tâmega, Lda. 78,00€/dia 

4 4 A Girómundo – Viagens e Turismo, Lda. 64,89€/dia 

5 5 A Girómundo – Viagens e Turismo, Lda. 67,50€/dia 

6 6 Auto Viação do Tâmega, Lda. 75,00€/dia 

7 7 A Girómundo – Viagens e Turismo, 

Lda. 

68,49€/dia 

8 9 Auto Viação do Tâmega, Lda. 27,00€/dia 

9 12 A Girómundo – Viagens e Turismo, 

Lda. 

77,60€/dia 

10 13 Auto Viação do Tâmega, Lda. 45,00€/dia 

11 15 Manuel do Couto 0.44€/km 

12 16 Cruz Vermelha Portuguesa – 

Delegação de Chaves 

0.43€/km 

14 19 Manuel Joaquim dos Santos Gonçalves 0,40€/km 

15 20 Ademar de Sena Rodrigues, 

Unipessoal Lda. 

0,32€/km 

16 21 Táxi Herculano e Filhos, Lda 0,35€/km 

17 22 Cruz Vermelha Portuguesa – 

Delegação de Chaves 

0,27€/km 

19 26 Alberto Afonso Cabeleira 0,35€/dia 

22 30 Cruz Vermelha Portuguesa – 

Delegação de Chaves 

16,27€/dia 

d) Que seja aprovada a minuta do contrato, em anexo, nos termos do nº 

2 do artigo 98º do Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de Janeiro, que aprova 

o Código dos Contratos Públicos. ------------------------------------ 

e) Nos termos do nº 8 do artigo 81º do citado código, que sejam dados 

10 dias úteis aos respetivos adjudicatários para apresentarem os 

documentos de habilitação referidos nas alíneas d), e) e i) do artigo 

55º do mesmo código e nos termos do programa de concurso. ----------- 

Nada mais havendo a tratar, elaborou-se o presente relatório, o qual 

vai ser assinado pelos membros do júri. ----------------------------- 

O júri -------------------------------------------------------------- 

(Dr. Marcelo Caetano Delgado) --------------------------------------- 

(Eng. Carlos França) ------------------------------------------------ 

(Dr.ª Lídia Pinto) -------------------------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

DE ALUNOS EM CIRCUITOS ESPECIAIS PARA O ANO LECTIVO 2015/2016 - 

CIRCUITOS Nºs 1, 2, 3, 6, 9 E 13 -”. ------------------------------- 

No dia … de  …………… de dois mil e quinze, celebram o presente contrato 

de “prestação de serviços de transportes terrestres de alunos, em 

circuitos especiais, para o ano lectivo 2015/2016 - circuitos nºs 1, 

2,3,6,9,e 13”, pelo preço total de € 63 875,00 (sessenta e três mil, 

oitocentos e setenta e cinco euros) acrescidos de IVA à taxa de 6%. - 

Como primeiro outorgante, o Município de Chaves,  titular do cartão 

de pessoa colectiva nº 501205551, representado pelo Presidente da 

Câmara Municipal, Arqt. António Cândido Monteiro Cabeleira. -------- 

Como segundo outorgante, Auto Viação do Tâmega, Lda., Pessoa Colectiva 

nº 500038619, com sede no Largo da Estação, 5400 - Chaves, com o mesmo 

número de matricula na Conservatória do Registo Comercial de Chaves, 

com capital social de 3.798.080,00 euros, neste acto legalmente 

representada por António Pereira, viúvo, natural de Esturãos, 
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freguesia de Santiago, concelho de Valpaços, residente em S. Cipriano, 

freguesia de Serapicos, concelho de Valpaços, Contribuinte Fiscal nº 

155088955, titular do Bilhete de Identidade nº 7492420, emitido em 21 

de Outubro de 1986, pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, na 

qualidade de sócio gerente da mencionada sociedade, com poderes para 

o acto conforme consta da acta da Assembleia Geral da referida 

sociedade, realizada em 19 de Junho de 1998. ------------------------ 

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

Objecto ------------------------------------------------------------ 

1- O objecto do presente contrato consiste na aquisição de serviços 

de transportes terrestres de alunos, em circuitos especiais, para o 

ano lectivo 2015/16. ----------------------------------------------- 

2- Os circuitos/percursos contratados no presente contrato, bem como 

a tipologia do veículo a utilizar para o efeito, são os constantes do 

anexo I, documento que faz parte integrante do presente contrato. 

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

Local da prestação dos serviços ------------------------------------ 

1- Os serviços objecto do presente contrato serão executados na área 

do concelho de Chaves. --------------------------------------------- 

2- Nos circuitos a realizar em mini autocarro de passageiros e que é 

obrigatória a presença do vigilante, a entrada e saída deste será para 

os circuitos nº1 e nº2 em Vidago e para os restantes circuitos, em 

Chaves/Centro. -------------------------------------------------- 

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

Prazo de execução da prestação de serviços ------------------------- 

1- A prestação de serviços a realizar no âmbito do presente contrato 

deverá ser integralmente executada durante o ano lectivo 2014/15, 

sendo o seu início coincidente com o 1º dia letivo. ---------------- 

2- A presente prestação de serviços será executada no cumprimento 

integral dos horários escolares dos alunos. ------------------------ 

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

Regularidade do Serviço -------------------------------------------- 

1- Os circuitos especiais deverão ser executados com a regularidade 

prevista no plano de transportes, a seguir descriminados: ---------- 

a) Os circuitos especiais que fazem a ligação com transporte público 

funcionam no horário da manhã e ao fim da tarde/noite. ------------- 

b) Os circuitos para os Jardins-de-infância, Escolas do 1º Ciclo, 

Escolas EB2,3 e Escolas Secundárias funcionam de acordo com os horários 

dos respectivos estabelecimentos de ensino. Os locais de paragem para 

a tomada e largada de alunos serão, além dos próprios estabelecimentos 

de ensino, o centro de cada localidade, com exceção para os alunos de 

Ensino especial que será a sua residência. ------------------------- 

c) Nas situações em que se verifique necessidade de desdobramento, 

o tempo máximo de espera dos alunos no estabelecimento de ensino é de 

30 minutos. -------------------------------------------------------- 

2 – A execução dos circuitos especiais deverá ser levada a efeito de 

acordo com as disposições da Lei nº 13/2006 de 17 de Abril e do D.L. 

nº 299/84, de 5 de Setembro. --------------------------------------- 

3 – Em todos os veículos, ligeiros e pesados, é obrigatória a 

utilização de sistemas de retenção para crianças (SRC), devidamente 

homologados e adequados ao seu tamanho e peso. --------------------- 

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

Preço e  condições de pagamento ------------------------------------ 

1- O encargo total do presente contrato é de € 67 707,50 (sessenta e 

sete mil, setecentos e sete euros e  cinquenta cêntimos), sendo € 63 

875,00 (sessenta e três mil, oitocentos e setenta e cinco euros) 

referentes ao valor da prestação de serviços e € 3 832,50 (três mil, 
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oitocentos e trinta e dois euros e cinquenta cêntimos) relativos ao 

valor do IVA. ------------------------------------------------------ 

2. Os pagamentos serão efectuados mediante a apresentação do 

respectivo documento mensal de despesa (fatura), nos serviços deste 

Município, as quais devem ser apresentadas até ao dia 15 do mês 

seguinte a que disserem respeito. ---------------------------------- 

3 – As faturas serão pagas no prazo de 60 dias úteis, contados a partir 

da sua receção nos serviços do primeiro outorgante. ---------------- 

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

Sigilo ------------------------------------------------------------- 

O segundo outorgante garantirá o sigilo quanto a informações que venha 

a ter conhecimento relacionadas com a actividade do primeiro 

outorgante. -------------------------------------------------------- 

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

Cessão da posição contratual --------------------------------------- 

1- O segundo outorgante não poderá ceder a sua posição contratual ou 

qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do presente contrato, 

sem autorização do primeiro outorgante. ---------------------------- 

2- Para efeitos da autorização prevista no número anterior, deve: -- 

a) Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao 

segundo outorgante no presente procedimento; ----------------------- 

b) O primeiro outorgante apreciar, designadamente, se o cessionário 

não se encontra em nenhuma das situações previstas no artigo 55º do 

Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro. -------------------------- 

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

Desistência da execução dos circuitos ------------------------------ 

1- Depois de adjudicada a execução dos circuitos especiais, o segundo 

outorgante só poderá desistir de realizar um ou mais circuitos com 

base em motivos de força maior, comunicados ao primeiro outorgante com 

trinta dias de antecedência da data prevista para o seu termo. ------ 

2- Para efeitos do número anterior não se consideram motivos de força 

maior quaisquer alterações dos componentes que integram os custos dos 

transportes. ------------------------------------------------------- 

3- A alteração do horário previsto para a realização do circuito do 

especial não dá direito ao segundo outorgante à desistência ou à 

reclamação de qualquer indemnização. ------------------------------- 

Claúsula 9ª -------------------------------------------------------- 

Penalidades -------------------------------------------------------- 

No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa 

imputável ao segundo outorgante, poderão ser aplicadas as seguintes 

penalidades: ------------------------------------------------------- 

a) O segundo outorgante não receberá qualquer pagamentos pelos 

períodos em que não tenha assegurado a realização dos circuitos. --- 

b) Sempre que o transportes não se realize por causa imputável ao 

segundo outorgante, este fica obrigado a indemnizar o primeiro 

outorgante em 75% do preço do serviço correspondente ao período em que 

o circuito não tenha sido executado; ------------------------------- 

c) Nos casos em que por motivos imputáveis ao segundo outorgante, 

o período de interrupção de todo ou parte do serviço seja superior a 

5 dias escolares consecutivos ou de 15 intercalados há lugar à rescisão 

do contrato, sendo ainda a indemnização a que se refere o número 

anterior agravada para o montante equivalente ao preço mensal do 

circuito, correspondendo o mês lectivo a 22 dias; ------------------ 

d) As indemnizações devidas nos termos do presente artigo poderão 

ser deduzidas das somas devidas pelo primeiro ao segundo outorgante. 

Cláusula 10ª ------------------------------------------------------- 

Casos fortuitos ou de força maior ---------------------------------- 
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1- Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se por caso 

fortuito ou de força maior, designadamente greves ou outros conflitos 

colectivos de trabalho, for impedido de cumprir as obrigações 

assumidas no contrato. --------------------------------------------- 

2- A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá 

comunicar e justificar tais situações à outra parte, bem como informar 

o prazo previsível para restabelecer a situação. ------------------- 

3- Quando por motivos de força maior e totalmente imprevisíveis para 

o primeiro outorgante, qualquer dos circuitos colocados a concirso, 

parcial ou totalmente se venha a mostrar desnecessário em virtude da 

ausência temorárias, considerando-se como tal um período superior a 

cinco dias, ou permanente dos alunos a transportar, o circuito ou 

parte dele poderá ser suspenso. ------------------------------------ 

Cláusula 11ª ------------------------------------------------------- 

Caução para garantir o cumprimento de obrigações ------------------- 

De acordo com o disposto no nº2, do Artigo 88º do Código dos Contratos 

Públicos, não há lugar à prestação de caução por parte do segundo 

contratante. ------------------------------------------------------- 

Cláusula 12ª ------------------------------------------------------- 

Revisão de preços -------------------------------------------------- 

A contratualização dos serviços objecto do presente contrato não está 

sujeita às regras da revisão de preços. ---------------------------- 

Cláusula 13ª ------------------------------------------------------- 

Rescisão do contrato ----------------------------------------------- 

1- O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do 

presente contrato confere, nos termos gerais de direito, à outra parte 

o direito de rescindir o contrato, sem prejuízo das correspondentes 

indemnizações legais. ---------------------------------------------- 

2- Para efeitos do número anterior, considera-se incumprimento 

definitivo quando houver atraso na execução da prestação dos serviços 

alvo do presente contrato ou falta de reposição de bom funcionamento 

pelo período superior a 10 dias úteis. ----------------------------- 

3- No caso de no início do ano lectivo se verificar que a realização 

de determinado circuito especial não se justifica, o primeiro 

outorgante poderá rescindir o contrato celebrado relativo a esse 

circuito. ---------------------------------------------------------- 

4- Também poderá haver lugar à rescisão daquele contrato se no decorrer 

do ano lectivo deixar de se justificar a rescisão do circuito ou o 

númento de alunos se tenha alterado de modo que o seu transportes 

possa ser efectuado em veículos com características diversas do 

utilizado. --------------------------------------------------------- 

5- Para efeitos do número anterior, sempre que o primeiro outorgante 

assegure a execução do circuito em veículos que preencham as novas 

exigências, terá preferência  na celebração do novo contrato. ------ 

6- Sempre que o contrato for rescindido nos termos dos nºs 3 e 4, o 

segundo outorgante terá direito a uma indemnização igual ao montante 

correspondente ao preço mensal do circuito, correspondendo o mês 

lectivo a 22 dias. ------------------------------------------------- 

7- O contrato poderá ainda ser rescindido em caso de comprovada má 

execução da condução, falta de idoneidade moral ou falta de civismo 

do condutos, quando a sua substituição, quando solicitada, não seja 

promovida. --------------------------------------------------------- 

8- No caso do número anterior, o primeiro outorgante não está obrigado 

ao pagamento de qualquer indemnização. ----------------------------- 

Cláusula 14ª ------------------------------------------------------- 

Alteração dos circuitos -------------------------------------------- 
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1- As partes contratantes obrigam-se a proceder à alteração das 

distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, 

no sentido da sua redução ou aumento, em função do número de alunos 

que efectivamente vier a ser transportado e do número de viagens a 

realizar. ---------------------------------------------------------- 

2- Tal alteração deverá ser titulada mediante a celebração de contrato 

adicional ao presente contrato. ------------------------------------ 

3- As situações previstas no nº3, da cláusula 10º e cláusula 14ª não 

configuram para o segundo outorgante o direito de rescisão de contrato.  

Cláusula 15ª ------------------------------------------------------- 

Outros encargos ---------------------------------------------------- 

Todas as despesas derivadas da celebração do presente contrato são da 

responsabilidade do segundo outorgante. ---------------------------- 

Cláusula 16ª ------------------------------------------------------- 

Foro competente ---------------------------------------------------- 

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. --------------------- 

Cláusula 17ª ------------------------------------------------------- 

Prevalência -------------------------------------------------------- 

1- Fazem parte integrante do presente contrato o programa de concurso, 

caderno de encargos e a proposta que foi apresentada pelo segundo 

outorgante. -------------------------------------------------------- 

2- Em caso de dúvidas prevalece o disposto no artigo 96º do Código dos 

Contratos Públicos. ------------------------------------------------ 

Cláusula 18ª ------------------------------------------------------- 

Disposições finais ------------------------------------------------- 

1- Os pagamentos ao abrigo do presente contrato serão efectuados após 

a verificação dos formalismos legais em vigor para o processamento das 

despesas públicas. ------------------------------------------------- 

2- O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato 

foi autorizado por deliberação camarária de 18 de abril de 2015; ---- 

3- A prestação dos serviços objecto do presente contrato foi adjudicada 

por deliberação camarária de … de ……. de 2015; ---------------------- 

4- A minuta relativa ao presente contrato foi aprovada por deliberação 

camarária de … de ……… de 2015. -------------------------------------- 

5- O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do Município, sob as rubricas orçamentais com a 

classificação económica: 020210; Cabimento nº …….. de …/…/2015; 

Compromisso nº …../15 de …/…/2015; --------------------------------- 

6- Este contrato foi elaborado em duplicado, sendo um exemplar para 

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

Depois de o segundo outorgante ter feito prova, por certidão, de que 

tem a sua situação regularizada relativamente a dívidas por impostos 

ao Estado Português e por contribuições para a segurança social, o 

contrato foi assinado pelos representantes de ambas as partes. ----- 

Pelo Primeiro Outorgante,______________________ -------------------- 

Pelo Segundo Outorgante,_______________________ -------------------- 

Contrato registado sob o nº ……/15. --------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

DE ALUNOS EM CIRCUITOS ESPECIAIS PARA O ANO LECTIVO 2015/2016 - 

CIRCUITOS Nºs 4, 5, 7 e 12 -” -------------------------------------- 

No dia … de  …………… de dois mil e quinze, celebram o presente contrato 

de “prestação de serviços de transportes terrestres de alunos, em 

circuitos especiais, para o ano lectivo 2015/2016 - circuitos nºs 4, 

5, 7 e 12”, pelo preço total de € 48 734,00 (quarenta e oito mil, 

setecentos e trinta e quatro euros) acrescidos de IVA à taxa de 6%. - 
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Como primeiro outorgante, o Município de Chaves,  titular do cartão 

de pessoa colectiva nº 501205551, representado pelo Presidente da 

Câmara Municipal, Arqt. António Cândido Monteiro Cabeleira. -------- 

Como segundo outorgante, Girómundo – Viagens e Turismo, Lda., Pessoa 

Colectiva nº 503578754, com sede em Av. Barjona de Freitas, 4, 4850 – 

Vieira do Minho, com o mesmo número de matricula na Conservatória do 

Registo Comercial de Vieira do Minho, com capital social de 250 000,00 

euros, neste acto legalmente representada por Carlos Alberto Cruz da 

Silva, casado, natural e residente em Vieira do Minho, titular do 

Bilhete de Identidade nº 3178560, emitido em 25/01/2006, pelos SIC de 

Braga, na qualidade de sócio gerente da mencionada sociedade, com 

poderes para o ato. ------------------------------------------------- 

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

Objecto ------------------------------------------------------------ 

1- O objecto do presente contrato consiste na aquisição de serviços 

de transportes terrestres de alunos, em circuitos especiais, para o 

ano lectivo 2015/16. ----------------------------------------------- 

2- Os circuitos/percursos contratados no presente contrato, bem como 

a tipologia do veículo a utilizar para o efeito, são os constantes do 

anexo I, documento que faz parte integrante do presente contrato. --- 

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

Local da prestação dos serviços ------------------------------------ 

1- Os serviços objecto do presente contrato serão executados na área 

do concelho de Chaves. --------------------------------------------- 

2- Nos circuitos a realizar em mini autocarro de passageiros e que é 

obrigatória a presença do vigilante, a entrada e saída deste será para 

os circuitos nº1 e nº2 em Vidago e para os restantes circuitos, em 

Chaves/Centro. ----------------------------------------------------- 

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

Prazo de execução da prestação de serviços  ------------------------ 

1- A prestação de serviços a realizar no âmbito do presente contrato 

deverá ser integralmente executada durante o ano lectivo 2014/15, 

sendo o seu início coincidente com o 1º dia letivo. ---------------- 

2- A presente prestação de serviços será executada no cumprimento 

integral dos horários escolares dos alunos. ------------------------ 

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

Regularidade do Serviço -------------------------------------------- 

1- Os circuitos especiais deverão ser executados com a regularidade 

prevista no plano de transportes, a seguir descriminados: ---------- 

a) Os circuitos especiais que fazem a ligação com transporte público 
funcionam no horário da manhã e ao fim da tarde/noite. ------------- 

b) Os circuitos para os Jardins-de-infância, Escolas do 1º Ciclo, 

Escolas EB2,3 e Escolas Secundárias funcionam de acordo com os horários 

dos respectivos estabelecimentos de ensino. Os locais de paragem para 

a tomada e largada de alunos serão, além dos próprios estabelecimentos 

de ensino, o centro de cada localidade, com exceção para os alunos de 

Ensino especial que será a sua residência. -------------------------- 

c) Nas situações em que se verifique necessidade de desdobramento, o 
tempo máximo de espera dos alunos no estabelecimento de ensino é de 

30 minutos. -------------------------------------------------------- 

2 – A execução dos circuitos especiais deverá ser levada a efeito de 

acordo com as disposições da Lei nº 13/2006 de 17 de Abril e do D.L. 

nº 299/84, de 5 de Setembro. --------------------------------------- 

3 – Em todos os veículos, ligeiros e pesados, é obrigatória a 

utilização de sistemas de retenção para crianças (SRC), devidamente 

homologados e adequados ao seu tamanho e peso. --------------------- 

Cláusula 5ª -------------------------------------------------------- 
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Preço e  condições de pagamento ------------------------------------ 

1- O encargo total do presente contrato é de € 51 658,04 (cinquenta e 

um mil, seiscentos e cinquenta e oito euros e quatro cêntimos), sendo 

€ 48 734,00 (quarenta e oito mil, setecentos e trinta e quatro euros) 

referentes ao valor da prestação de serviços e € 2 924,04 (dois mil, 

novecentos e vinte e quatro euros e quatro cêntimos) relativos ao 

valor do IVA. ------------------------------------------------------ 

2. Os pagamentos serão efectuados mediante a apresentação do 

respectivo documento mensal de despesa (fatura), nos serviços deste 

Município, as quais devem ser apresentadas até ao dia 15 do mês 

seguinte a que disserem respeito. ---------------------------------- 

3 – As faturas serão pagas no prazo de 60 dias úteis, contados a partir 

da sua receção nos serviços do primeiro outorgante. ---------------- 

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

Sigilo ------------------------------------------------------------- 

O segundo outorgante garantirá o sigilo quanto a informações que venha 

a ter conhecimento relacionadas com a actividade do primeiro 

outorgante. -------------------------------------------------------- 

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

Cessão da posição contratual --------------------------------------- 

1- O segundo outorgante não poderá ceder a sua posição contratual ou 

qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do presente contrato, 

sem autorização do primeiro outorgante. ---------------------------- 

2- Para efeitos da autorização prevista no número anterior, deve: -- 

a) Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao 

segundo outorgante no presente procedimento; ----------------------- 

b) O primeiro outorgante apreciar, designadamente, se o cessionário 

não se encontra em nenhuma das situações previstas no artigo 55º do 

Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro. -------------------------- 

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

Desistência da execução dos circuitos ------------------------------ 

1- Depois de adjudicada a execução dos circuitos especiais, o segundo 

outorgante só poderá desistir de realizar um ou mais circuitos com 

base em motivos de força maior, comunicados ao primeiro outorgante com 

trinta dias de antecedência da data prevista para o seu termo. ------ 

2- Para efeitos do número anterior não se consideram motivos de força 

maior quaisquer alterações dos componentes que integram os custos dos 

transportes. ------------------------------------------------------- 

3- A alteração do horário previsto para a realização do circuito do 

especial não dá direito ao segundo outorgante à desistência ou à 

reclamação de qualquer indemnização. ------------------------------- 

Claúsula 9ª -------------------------------------------------------- 

Penalidades -------------------------------------------------------- 

No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa 

imputável ao segundo outorgante, poderão ser aplicadas as seguintes 

penalidades: ------------------------------------------------------- 

a) O segundo outorgante não receberá qualquer pagamentos pelos períodos 
em que não tenha assegurado a realização dos circuitos. ------------ 

b) Sempre que o transportes não se realize por causa imputável ao 
segundo outorgante, este fica obrigado a indemnizar o primeiro 

outorgante em 75% do preço do serviço correspondente ao período em que 

o circuito não tenha sido executado; ------------------------------- 

c) Nos casos em que por motivos imputáveis ao segundo outorgante, o 
período de interrupção de todo ou parte do serviço seja superior a 5 

dias escolares consecutivos ou de 15 intercalados há lugar à rescisão 

do contrato, sendo ainda a indemnização a que se refere o número 
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anterior agravada para o montante equivalente ao preço mensal do 

circuito, correspondendo o mês lectivo a 22 dias; ------------------ 

d) As indemnizações devidas nos termos do presente artigo poderão ser 
deduzidas das somas devidas pelo primeiro ao segundo outorgante. --- 

Cláusula 10ª ------------------------------------------------------- 

Casos fortuitos ou de força maior ---------------------------------- 

1- Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se por caso 

fortuito ou de força maior, designadamente greves ou outros conflitos 

colectivos de trabalho, for impedido de cumprir as obrigações 

assumidas no contrato. --------------------------------------------- 

2- A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá 

comunicar e justificar tais situações à outra parte, bem como informar 

o prazo previsível para restabelecer a situação. ------------------- 

3- Quando por motivos de força maior e totalmente imprevisíveis para 

o primeiro outorgante, qualquer dos circuitos colocados a concirso, 

parcial ou totalmente se venha a mostrar desnecessário em virtude da 

ausência temorárias, considerando-se como tal um período superior a 

cinco dias, ou permanente dos alunos a transportar, o circuito ou 

parte dele poderá ser suspenso. ------------------------------------ 

Cláusula 11ª ------------------------------------------------------- 

Caução para garantir o cumprimento de obrigações ------------------- 

De acordo com o disposto no nº2, do Artigo 88º do Código dos Contratos 

Públicos, não há lugar à prestação de caução por parte do segundo 

contratante. ------------------------------------------------------- 

Cláusula 12ª ------------------------------------------------------- 

Revisão de preços -------------------------------------------------- 

A contratualização dos serviços objecto do presente contrato não está 

sujeita às regras da revisão de preços. ---------------------------- 

Cláusula 13ª ------------------------------------------------------- 

Rescisão do contrato  ---------------------------------------------- 

1- O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do 

presente contrato confere, nos termos gerais de direito, à outra parte 

o direito de rescindir o contrato, sem prejuízo das correspondentes 

indemnizações legais. ---------------------------------------------- 

2- Para efeitos do número anterior, considera-se incumprimento 

definitivo quando houver atraso na execução da prestação dos serviços 

alvo do presente contrato ou falta de reposição de bom funcionamento 

pelo período superior a 10 dias úteis. ----------------------------- 

3- No caso de no início do ano lectivo se verificar que a realização 

de determinado circuito especial não se justifica, o primeiro 

outorgante poderá rescindir o contrato celebrado relativo a esse 

circuito. ---------------------------------------------------------- 

4- Também poderá haver lugar à rescisão daquele contrato se no decorrer 

do ano lectivo deixar de se justificar a rescisão do circuito ou o 

númento de alunos se tenha alterado de modo que o seu transportes 

possa ser efectuado em veículos com características diversas do 

utilizado. --------------------------------------------------------- 

5- Para efeitos do número anterior, sempre que o primeiro outorgante 

assegure a execução do circuito em veículos que preencham as novas 

exigências, terá preferência  na celebração do novo contrato. ------ 

6- Sempre que o contrato for rescindido nos termos dos nºs 3 e 4, o 

segundo outorgante terá direito a uma indemnização igual ao montante 

correspondente ao preço mensal do circuito, correspondendo o mês 

lectivo a 22 dias. ------------------------------------------------- 

7- O contrato poderá ainda ser rescindido em caso de comprovada má 

execução da condução, falta de idoneidade moral ou falta de civismo 
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do condutos, quando a sua substituição, quando solicitada, não seja 

promovida. --------------------------------------------------------- 

8- No caso do número anterior, o primeiro outorgante não está obrigado 

ao pagamento de qualquer indemnização. ----------------------------- 

Cláusula 14ª ------------------------------------------------------- 

Alteração dos circuitos -------------------------------------------- 

1- As partes contratantes obrigam-se a proceder à alteração das 

distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, 

no sentido da sua redução ou aumento, em função do número de alunos 

que efectivamente vier a ser transportado e do número de viagens a 

realizar. ---------------------------------------------------------- 

2- Tal alteração deverá ser titulada mediante a celebração de contrato 

adicional ao presente contrato. ------------------------------------ 

3- As situações previstas no nº3, da cláusula 10º e cláusula 14ª não 

configuram para o segundo outorgante o direito de rescisão de contrato.  

Cláusula 15ª ------------------------------------------------------- 

Outros encargos ---------------------------------------------------- 

Todas as despesas derivadas da celebração do presente contrato são da 

responsabilidade do segundo outorgante. ---------------------------- 

Cláusula 16ª ------------------------------------------------------- 

Foro competente ---------------------------------------------------- 

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. --------------------- 

Cláusula 17ª ------------------------------------------------------- 

Prevalência -------------------------------------------------------- 

1- Fazem parte integrante do presente contrato o programa de concurso, 

caderno de encargos e a proposta que foi apresentada pelo segundo 

outorgante. -------------------------------------------------------- 

2- Em caso de dúvidas prevalece o disposto no artigo 96º do Código dos 

Contratos Públicos. ------------------------------------------------ 

Cláusula 18ª ------------------------------------------------------- 

Disposições finais ------------------------------------------------- 

1- Os pagamentos ao abrigo do presente contrato serão efectuados após 

a verificação dos formalismos legais em vigor para o processamento das 

despesas públicas. ------------------------------------------------- 

2- O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato 

foi autorizado por deliberação camarária de 18 de abril de 2015; ---- 

3- A prestação dos serviços objecto do presente contrato foi adjudicada 

por deliberação camarária de … de ……. de 2015; --------------------- 

4- A minuta relativa ao presente contrato foi aprovada por deliberação 

camarária de … de ……… de 2015. ------------------------------------- 

5- O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do Município, sob as rubricas orçamentais com a 

classificação económica: 020210; Cabimento nº …….. de …/…/2015; 

Compromisso nº …../15 de …/…/2015; --------------------------------- 

6- Este contrato foi elaborado em duplicado, sendo um exemplar para 

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

Depois de o segundo outorgante ter feito prova, por certidão, de que 

tem a sua situação regularizada relativamente a dívidas por impostos 

ao Estado Português e por contribuições para a segurança social, o 

contrato foi assinado pelos representantes de ambas as partes. ----- 

Pelo Primeiro Outorgante,____________________ ---------------------- 

Pelo Segundo Outorgante, ____________________ ---------------------- 

Contrato registado sob o nº ……/15. --------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 
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MINUTA DO CONTRATO DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

DE ALUNOS EM CIRCUITOS ESPECIAIS PARA O ANO LECTIVO 2015/2016 - 

CIRCUITO Nº 15 -” -------------------------------------------------- 

No dia … de  …………… de dois mil e quinze, celebram o presente contrato 

de “prestação de serviços de transportes terrestres de alunos, em 

circuitos especiais, para o ano lectivo 2015/2016 - circuito nº 15 ”, 

pelo preço total de € 7 546,00(sete mil, quinhentos e quarenta e seis 

euros) acrescidos de IVA à taxa de 6%. ----------------------------- 

Como primeiro outorgante, o Município de Chaves,  titular do cartão 

de pessoa colectiva nº 501205551, representado pelo Presidente da 

Câmara Municipal, Arqt. António Cândido Monteiro Cabeleira. -------- 

Como segundo outorgante, Manuel do Couto, casado, residente na Rua da 

Alameda Conde Caria, nº41, 5425 - 307 Vidago, titular do Bilhete de 

Identidade nº 919231, Contribuinte Fiscal nº 139779060. ------------ 

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

Objecto ------------------------------------------------------------ 

1- O objecto do presente contrato consiste na aquisição de serviços 

de transportes terrestres de alunos, em circuitos especiais, para o 

ano lectivo 2015/16. ----------------------------------------------- 

2- Os circuitos/percursos contratados no presente contrato, bem como 

a tipologia do veículo a utilizar para o efeito, são os constantes do 

anexo I, documento que faz parte integrante do presente contrato. --- 

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

Local da prestação dos serviços ------------------------------------ 

1- Os serviços objecto do presente contrato serão executados na área 

do concelho de Chaves. --------------------------------------------- 

2- Nos circuitos a realizar em mini autocarro de passageiros e que é 

obrigatória a presença do vigilante, a entrada e saída deste será para 

os circuitos nº1 e nº2 em Vidago e para os restantes circuitos, em 

Chaves/Centro. ----------------------------------------------------- 

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

Prazo de execução da prestação de serviços  ------------------------ 

1- A prestação de serviços a realizar no âmbito do presente contrato 

deverá ser integralmente executada durante o ano lectivo 2014/15, 

sendo o seu início coincidente com o 1º dia letivo. ---------------- 

2- A presente prestação de serviços será executada no cumprimento 

integral dos horários escolares dos alunos. ------------------------ 

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

Regularidade do Serviço -------------------------------------------- 

1- Os circuitos especiais deverão ser executados com a regularidade 

prevista no plano de transportes, a seguir descriminados: ---------- 

a) Os circuitos especiais que fazem a ligação com transporte público 

funcionam no horário da manhã e ao fim da tarde/noite. -------------- 

b) Os circuitos para os Jardins-de-infância, Escolas do 1º Ciclo, 

Escolas EB2,3 e Escolas Secundárias funcionam de acordo com os horários 

dos respectivos estabelecimentos de ensino. Os locais de paragem para 

a tomada e largada de alunos serão, além dos próprios estabelecimentos 

de ensino, o centro de cada localidade, com exceção para os alunos de 

Ensino especial que será a sua residência. ------------------------- 

c) Nas situações em que se verifique necessidade de desdobramento, o 
tempo máximo de espera dos alunos no estabelecimento de ensino é de 

30 minutos. -------------------------------------------------------- 

2 – A execução dos circuitos especiais deverá ser levada a efeito de 

acordo com as disposições da Lei nº 13/2006 de 17 de Abril e do D.L. 

nº 299/84, de 5 de Setembro. --------------------------------------- 
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3 – Em todos os veículos, ligeiros e pesados, é obrigatória a 

utilização de sistemas de retenção para crianças (SRC), devidamente 

homologados e adequados ao seu tamanho e peso. --------------------- 

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

Preço e  condições de pagamento ------------------------------------ 

1- O encargo total do presente contrato é de € 7 998,76 (sete mil, 

novecentos e noventa e oito euros e setenta e seis cêntimos), sendo € 

7 546,00 (sete mil, quinhentos e quarenta e seis euros) referentes ao 

valor da prestação de serviços e € 452,76 (quatrocentos e cinquenta e 

dois euros e setenta e seis cêntimos) relativos ao valor do IVA. ---- 

2. Os pagamentos serão efectuados mediante a apresentação do 

respectivo documento mensal de despesa (fatura), nos serviços deste 

Município, as quais devem ser apresentadas até ao dia 15 do mês 

seguinte a que disserem respeito. ---------------------------------- 

3 – As faturas serão pagas no prazo de 60 dias úteis, contados a partir 

da sua receção nos serviços do primeiro outorgante. ---------------- 

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

Sigilo ------------------------------------------------------------- 

O segundo outorgante garantirá o sigilo quanto a informações que venha 

a ter conhecimento relacionadas com a actividade do primeiro 

outorgante. -------------------------------------------------------- 

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

Cessão da posição contratual --------------------------------------- 

1- O segundo outorgante não poderá ceder a sua posição contratual ou 

qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do presente contrato, 

sem autorização do primeiro outorgante. ---------------------------- 

2- Para efeitos da autorização prevista no número anterior, deve: -- 

a) Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao 

segundo outorgante no presente procedimento; ----------------------- 

b) O primeiro outorgante apreciar, designadamente, se o cessionário 

não se encontra em nenhuma das situações previstas no artigo 55º do 

Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro.  ------------------------- 

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

Desistência da execução dos circuitos ------------------------------ 

1- Depois de adjudicada a execução dos circuitos especiais, o segundo 

outorgante só poderá desistir de realizar um ou mais circuitos com 

base em motivos de força maior, comunicados ao primeiro outorgante com 

trinta dias de antecedência da data prevista para o seu termo. ------ 

2- Para efeitos do número anterior não se consideram motivos de força 

maior quaisquer alterações dos componentes que integram os custos dos 

transportes. ------------------------------------------------------- 

3- A alteração do horário previsto para a realização do circuito do 

especial não dá direito ao segundo outorgante à desistência ou à 

reclamação de qualquer indemnização. ------------------------------- 

Claúsula 9ª -------------------------------------------------------- 

Penalidades -------------------------------------------------------- 

No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa 

imputável ao segundo outorgante, poderão ser aplicadas as seguintes 

penalidades: ------------------------------------------------------- 

a) O segundo outorgante não receberá qualquer pagamentos pelos períodos 
em que não tenha assegurado a realização dos circuitos. ------------ 

b) Sempre que o transportes não se realize por causa imputável ao 
segundo outorgante, este fica obrigado a indemnizar o primeiro 

outorgante em 75% do preço do serviço correspondente ao período em que 

o circuito não tenha sido executado; ------------------------------- 

c) Nos casos em que por motivos imputáveis ao segundo outorgante, o 
período de interrupção de todo ou parte do serviço seja superior a 5 
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dias escolares consecutivos ou de 15 intercalados há lugar à rescisão 

do contrato, sendo ainda a indemnização a que se refere o número 

anterior agravada para o montante equivalente ao preço mensal do 

circuito, correspondendo o mês lectivo a 22 dias; ------------------ 

d) As indemnizações devidas nos termos do presente artigo poderão ser 
deduzidas das somas devidas pelo primeiro ao segundo outorgante. --- 

Cláusula 10ª ------------------------------------------------------- 

Casos fortuitos ou de força maior ---------------------------------- 

1- Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se por caso 

fortuito ou de força maior, designadamente greves ou outros conflitos 

colectivos de trabalho, for impedido de cumprir as obrigações 

assumidas no contrato. --------------------------------------------- 

2- A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá 

comunicar e justificar tais situações à outra parte, bem como informar 

o prazo previsível para restabelecer a situação. ------------------- 

3- Quando por motivos de força maior e totalmente imprevisíveis para 

o primeiro outorgante, qualquer dos circuitos colocados a concurso, 

parcial ou totalmente se venha a mostrar desnecessário em virtude da 

ausência temporárias, considerando-se como tal um período superior a 

cinco dias, ou permanente dos alunos a transportar, o circuito ou 

parte dele poderá ser suspenso. ------------------------------------ 

Cláusula 11ª ------------------------------------------------------- 

Caução para garantir o cumprimento de obrigações ------------------- 

De acordo com o disposto no nº2, do Artigo 88º do Código dos Contratos 

Públicos, não há lugar à prestação de caução por parte do segundo 

contratante. ------------------------------------------------------- 

Cláusula 12ª ------------------------------------------------------- 

Revisão de preços -------------------------------------------------- 

A contratualização dos serviços objecto do presente contrato não está 

sujeita às regras da revisão de preços. ---------------------------- 

Cláusula 13ª ------------------------------------------------------- 

Rescisão do contrato  ---------------------------------------------- 

1- O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do 

presente contrato confere, nos termos gerais de direito, à outra parte 

o direito de rescindir o contrato, sem prejuízo das correspondentes 

indemnizações legais. ---------------------------------------------- 

2- Para efeitos do número anterior, considera-se incumprimento 

definitivo quando houver atraso na execução da prestação dos serviços 

alvo do presente contrato ou falta de reposição de bom funcionamento 

pelo período superior a 10 dias úteis. ----------------------------- 

3- No caso de no início do ano lectivo se verificar que a realização 

de determinado circuito especial não se justifica, o primeiro 

outorgante poderá rescindir o contrato celebrado relativo a esse 

circuito. ---------------------------------------------------------- 

4- Também poderá haver lugar à rescisão daquele contrato se no decorrer 

do ano lectivo deixar de se justificar a rescisão do circuito ou o 

númento de alunos se tenha alterado de modo que o seu transportes 

possa ser efectuado em veículos com características diversas do 

utilizado. --------------------------------------------------------- 

5- Para efeitos do número anterior, sempre que o primeiro outorgante 

assegure a execução do circuito em veículos que preencham as novas 

exigências, terá preferência  na celebração do novo contrato. ------ 

6- Sempre que o contrato for rescindido nos termos dos nºs 3 e 4, o 

segundo outorgante terá direito a uma indemnização igual ao montante 

correspondente ao preço mensal do circuito, correspondendo o mês 

lectivo a 22 dias. ------------------------------------------------- 
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7- O contrato poderá ainda ser rescindido em caso de comprovada má 

execução da condução, falta de idoneidade moral ou falta de civismo 

do condutos, quando a sua substituição, quando solicitada, não seja 

promovida. --------------------------------------------------------- 

8- No caso do número anterior, o primeiro outorgante não está obrigado 

ao pagamento de qualquer indemnização. ----------------------------- 

Cláusula 14ª ------------------------------------------------------- 

Alteração dos circuitos -------------------------------------------- 

1- As partes contratantes obrigam-se a proceder à alteração das 

distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, 

no sentido da sua redução ou aumento, em função do número de alunos 

que efectivamente vier a ser transportado e do número de viagens a 

realizar. ---------------------------------------------------------- 

2- Tal alteração deverá ser titulada mediante a celebração de contrato 

adicional ao presente contrato. ------------------------------------ 

3- As situações previstas no nº3, da cláusula 10º e cláusula 14ª não 

configuram para o segundo outorgante o direito de rescisão de contrato.  

Cláusula 14ª ------------------------------------------------------- 

Outros encargos ---------------------------------------------------- 

Todas as despesas derivadas da celebração do presente contrato são da 

responsabilidade do segundo outorgante. ---------------------------- 

Cláusula 15ª ------------------------------------------------------- 

Foro competente ---------------------------------------------------- 

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. --------------------- 

Cláusula 16ª ------------------------------------------------------- 

Prevalência -------------------------------------------------------- 

1- Fazem parte integrante do presente contrato o programa de concurso, 

caderno de encargos e a proposta que foi apresentada pelo segundo 

outorgante. -------------------------------------------------------- 

2- Em caso de dúvidas prevalece o disposto no artigo 96º do Código dos 

Contratos Públicos. ------------------------------------------------ 

Cláusula 17ª ------------------------------------------------------- 

Disposições finais ------------------------------------------------- 

1- Os pagamentos ao abrigo do presente contrato serão efectuados após 

a verificação dos formalismos legais em vigor para o processamento das 

despesas públicas. ------------------------------------------------- 

2- O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato 

foi autorizado por deliberação camarária de 18 de abril de 2015; ---- 

3- A prestação dos serviços objecto do presente contrato foi adjudicada 

por deliberação camarária de … de ……. de 2015; ---------------------- 

4- A minuta relativa ao presente contrato foi aprovada por deliberação 

camarária de … de ……… de 2015. ------------------------------------- 

5- O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do Município, sob as rubricas orçamentais com a 

classificação económica: 020210; Cabimento nº …….. de …/…/2015; 

Compromisso nº …../15 de …/…/2015; --------------------------------- 

6- Este contrato foi elaborado em duplicado, sendo um exemplar para 

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

Depois de o segundo outorgante ter feito prova, por certidão, de que 

tem a sua situação regularizada relativamente a dívidas por impostos 

ao Estado Português e por contribuições para a segurança social, o 

contrato foi assinado pelos representantes de ambas as partes. ----- 

Pelo Primeiro Outorgante,____________________ ---------------------- 

Pelo Segundo Outorgante,_____________________ ---------------------- 

Contrato registado sob o nº ……/15. --------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 
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MINUTA DO CONTRATO DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

DE ALUNOS EM CIRCUITOS ESPECIAIS PARA O ANO LECTIVO 2015/2016 - 

CIRCUITO Nº 20 -” -------------------------------------------------- 

No dia … de  …………… de dois mil e quinze, celebram o presente contrato 

de “prestação de serviços de transportes terrestres de alunos, em 

circuitos especiais, para o ano lectivo 2015/2016 - circuito nº 20 ”, 

pelo preço total de € 3 920,00 (três mil, novecentos e vinte euros) 

acrescidos de IVA à taxa de 6%. ------------------------------------- 

Como primeiro outorgante, o Município de Chaves,  titular do cartão 

de pessoa colectiva nº 501205551, representado pelo Presidente da 

Câmara Municipal, Arqt. António Cândido Monteiro Cabeleira. -------- 

Como segundo outorgante, Ademar de Sena Rodrigues, Unipessoal, Lda., 

NIPC 509904653, com o mesmo número de matriculada na Conservatória do 

Registo Comercial de Chaves, com sede na Travessa Esquerda da Rua do 

Pinhal, nº 2, 5400 – 750 Sto. Estevão, concelho de Chaves, neste ato 

representada por Ademar Sena Rodrigues, casado, residente em Stº. 

Estevão titular do Bilhete de Identidade nº1670771, emitido em 

12/03/2001, pelos SIC de Vila Real, na qualidade de representante 

legal. ------------------------------------------------------------- 

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

Objecto ------------------------------------------------------------ 

1- O objecto do presente contrato consiste na aquisição de serviços 

de transportes terrestres de alunos, em circuitos especiais, para o 

ano lectivo 2015/16. ----------------------------------------------- 

2- Os circuitos/percursos contratados no presente contrato, bem como 

a tipologia do veículo a utilizar para o efeito, são os constantes do 

anexo I, documento que faz parte integrante do presente contrato. --- 

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

Local da prestação dos serviços ------------------------------------ 

1- Os serviços objecto do presente contrato serão executados na área 

do concelho de Chaves. --------------------------------------------- 

2- Nos circuitos a realizar em mini autocarro de passageiros e que é 

obrigatória a presença do vigilante, a entrada e saída deste será para 

os circuitos nº1 e nº2 em Vidago e para os restantes circuitos, em 

Chaves/Centro. ----------------------------------------------------- 

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

Prazo de execução da prestação de serviços  ------------------------ 

1- A prestação de serviços a realizar no âmbito do presente contrato 

deverá ser integralmente executada durante o ano lectivo 2014/15, 

sendo o seu início coincidente com o 1º dia letivo. ---------------- 

2- A presente prestação de serviços será executada no cumprimento 

integral dos horários escolares dos alunos. ------------------------ 

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

Regularidade do Serviço -------------------------------------------- 

1- Os circuitos especiais deverão ser executados com a regularidade 

prevista no plano de transportes, a seguir descriminados: ---------- 

a) Os circuitos especiais que fazem a ligação com transporte público 
funcionam no horário da manhã e ao fim da tarde/noite. -------------- 

b) Os circuitos para os Jardins-de-infância, Escolas do 1º Ciclo, 

Escolas EB2,3 e Escolas Secundárias funcionam de acordo com os horários 

dos respectivos estabelecimentos de ensino. Os locais de paragem para 

a tomada e largada de alunos serão, além dos próprios estabelecimentos 

de ensino, o centro de cada localidade, com exceção para os alunos de 

Ensino especial que será a sua residência. ------------------------- 

c) Nas situações em que se verifique necessidade de desdobramento, 

o tempo máximo de espera dos alunos no estabelecimento de ensino é de 

30 minutos. -------------------------------------------------------- 
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2 – A execução dos circuitos especiais deverá ser levada a efeito de 

acordo com as disposições da Lei nº 13/2006 de 17 de Abril e do D.L. 

nº 299/84, de 5 de Setembro. --------------------------------------- 

3 – Em todos os veículos, ligeiros e pesados, é obrigatória a 

utilização de sistemas de retenção para crianças (SRC), devidamente 

homologados e adequados ao seu tamanho e peso. --------------------- 

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

Preço e  condições de pagamento ------------------------------------ 

1- O encargo total do presente contrato é de € 4 155,20 (quatro mil, 

cento e cinquenta e cinco euros e vinte cêntimos), sendo € 3 920,00 

(três mil, novecentos e vinte euros) referentes ao valor da prestação 

de serviços e € 235,20 (duzentos e trinta e cinco euros e vinte 

cêntimos) relativos ao valor do IVA. ------------------------------- 

2- Os pagamentos serão efectuados mediante a apresentação do 

respectivo documento mensal de despesa (fatura), nos serviços deste 

Município, as quais devem ser apresentadas até ao dia 15 do mês 

seguinte a que disserem respeito. ---------------------------------- 

3 – As faturas serão pagas no prazo de 60 dias úteis, contados a partir 

da sua receção nos serviços do primeiro outorgante. ---------------- 

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

Sigilo ------------------------------------------------------------- 

O segundo outorgante garantirá o sigilo quanto a informações que venha 

a ter conhecimento relacionadas com a actividade do primeiro 

outorgante. -------------------------------------------------------- 

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

Cessão da posição contratual --------------------------------------- 

1- O segundo outorgante não poderá ceder a sua posição contratual ou 

qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do presente contrato, 

sem autorização do primeiro outorgante. ---------------------------- 

2- Para efeitos da autorização prevista no número anterior, deve: -- 

a) Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao 

segundo outorgante no presente procedimento; ----------------------- 

b) O primeiro outorgante apreciar, designadamente, se o cessionário 

não se encontra em nenhuma das situações previstas no artigo 55º do 

Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro.  ------------------------- 

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

Desistência da execução dos circuitos ------------------------------ 

1- Depois de adjudicada a execução dos circuitos especiais, o segundo 

outorgante só poderá desistir de realizar um ou mais circuitos com 

base em motivos de força maior, comunicados ao primeiro outorgante com 

trinta dias de antecedência da data prevista para o seu termo. ------ 

2- Para efeitos do número anterior não se consideram motivos de força 

maior quaisquer alterações dos componentes que integram os custos dos 

transportes. ------------------------------------------------------- 

3- A alteração do horário previsto para a realização do circuito do 

especial não dá direito ao segundo outorgante à desistência ou à 

reclamação de qualquer indemnização. ------------------------------- 

Claúsula 9ª -------------------------------------------------------- 

Penalidades -------------------------------------------------------- 

No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa 

imputável ao segundo outorgante, poderão ser aplicadas as seguintes 

penalidades: ------------------------------------------------------- 

a) O segundo outorgante não receberá qualquer pagamentos pelos períodos 
em que não tenha assegurado a realização dos circuitos. ------------ 

b) Sempre que o transportes não se realize por causa imputável ao 
segundo outorgante, este fica obrigado a indemnizar o primeiro 



                                                                F. 92 

                                                                  _____________________ 
 

outorgante em 75% do preço do serviço correspondente ao período em que 

o circuito não tenha sido executado; ------------------------------- 

c) Nos casos em que por motivos imputáveis ao segundo outorgante, o 
período de interrupção de todo ou parte do serviço seja superior a 5 

dias escolares consecutivos ou de 15 intercalados há lugar à rescisão 

do contrato, sendo ainda a indemnização a que se refere o número 

anterior agravada para o montante equivalente ao preço mensal do 

circuito, correspondendo o mês lectivo a 22 dias; ------------------ 

d) As indemnizações devidas nos termos do presente artigo poderão ser 
deduzidas das somas devidas pelo primeiro ao segundo outorgante. --- 

Cláusula 10ª ------------------------------------------------------- 

Casos fortuitos ou de força maior ---------------------------------- 

1- Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se por caso 

fortuito ou de força maior, designadamente greves ou outros conflitos 

colectivos de trabalho, for impedido de cumprir as obrigações 

assumidas no contrato. --------------------------------------------- 

2- A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá 

comunicar e justificar tais situações à outra parte, bem como informar 

o prazo previsível para restabelecer a situação. ------------------- 

3- Quando por motivos de força maior e totalmente imprevisíveis para 

o primeiro outorgante, qualquer dos circuitos colocados a concirso, 

parcial ou totalmente se venha a mostrar desnecessário em virtude da 

ausência temorárias, considerando-se como tal um período superior a 

cinco dias, ou permanente dos alunos a transportar, o circuito ou 

parte dele poderá ser suspenso. ------------------------------------ 

Cláusula 11ª ------------------------------------------------------- 

Caução para garantir o cumprimento de obrigações ------------------- 

De acordo com o disposto no nº2, do Artigo 88º do Código dos Contratos 

Públicos, não há lugar à prestação de caução por parte do segundo 

contratante. ------------------------------------------------------- 

Cláusula 12ª ------------------------------------------------------- 

Revisão de preços -------------------------------------------------- 

A contratualização dos serviços objecto do presente contrato não está 

sujeita às regras da revisão de preços. ---------------------------- 

Cláusula 13ª ------------------------------------------------------- 

Rescisão do contrato ----------------------------------------------- 

1- O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do 

presente contrato confere, nos termos gerais de direito, à outra parte 

o direito de rescindir o contrato, sem prejuízo das correspondentes 

indemnizações legais. ---------------------------------------------- 

2- Para efeitos do número anterior, considera-se incumprimento 

definitivo quando houver atraso na execução da prestação dos serviços 

alvo do presente contrato ou falta de reposição de bom funcionamento 

pelo período superior a 10 dias úteis. ----------------------------- 

3- No caso de no início do ano lectivo se verificar que a realização 

de determinado circuito especial não se justifica, o primeiro 

outorgante poderá rescindir o contrato celebrado relativo a esse 

circuito. ---------------------------------------------------------- 

4- Também poderá haver lugar à rescisão daquele contrato se no decorrer 

do ano lectivo deixar de se justificar a rescisão do circuito ou o 

númento de alunos se tenha alterado de modo que o seu transportes 

possa ser efectuado em veículos com características diversas do 

utilizado. --------------------------------------------------------- 

5- Para efeitos do número anterior, sempre que o primeiro outorgante 

assegure a execução do circuito em veículos que preencham as novas 

exigências, terá preferência na celebração do novo contrato. ------- 
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6- Sempre que o contrato for rescindido nos termos dos nºs 3 e 4, o 

segundo outorgante terá direito a uma indemnização igual ao montante 

correspondente ao preço mensal do circuito, correspondendo o mês 

lectivo a 22 dias. ------------------------------------------------- 

7- O contrato poderá ainda ser rescindido em caso de comprovada má 

execução da condução, falta de idoneidade moral ou falta de civismo 

do condutos, quando a sua substituição, quando solicitada, não seja 

promovida. --------------------------------------------------------- 

8- No caso do número anterior, o primeiro outorgante não está obrigado 

ao pagamento de qualquer indemnização. ----------------------------- 

Cláusula 14ª ------------------------------------------------------- 

Alteração dos circuitos -------------------------------------------- 

1- As partes contratantes obrigam-se a proceder à alteração das 

distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, 

no sentido da sua redução ou aumento, em função do número de alunos 

que efectivamente vier a ser transportado e do número de viagens a 

realizar. ---------------------------------------------------------- 

2- Tal alteração deverá ser titulada mediante a celebração de contrato 

adicional ao presente contrato. ------------------------------------- 

3- As situações previstas no nº3, da cláusula 10º e cláusula 14ª não 

configuram para o segundo outorgante o direito de rescisão de contrato.  

Cláusula 14ª ------------------------------------------------------- 

Outros encargos ---------------------------------------------------- 

Todas as despesas derivadas da celebração do presente contrato são da 

responsabilidade do segundo outorgante. ---------------------------- 

Cláusula 15ª ------------------------------------------------------- 

Foro competente ---------------------------------------------------- 

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. --------------------- 

Cláusula 16ª ------------------------------------------------------- 

Prevalência -------------------------------------------------------- 

1- Fazem parte integrante do presente contrato o programa de concurso, 

caderno de encargos e a proposta que foi apresentada pelo segundo 

outorgante. -------------------------------------------------------- 

2- Em caso de dúvidas prevalece o disposto no artigo 96º do Código dos 

Contratos Públicos. ------------------------------------------------ 

Cláusula 17ª ------------------------------------------------------- 

Disposições finais ------------------------------------------------- 

1- Os pagamentos ao abrigo do presente contrato serão efectuados após 

a verificação dos formalismos legais em vigor para o processamento das 

despesas públicas. ------------------------------------------------- 

2- O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato 

foi autorizado por deliberação camarária de 18 de abril de 2015; ---- 

3- A prestação dos serviços objecto do presente contrato foi adjudicada 

por deliberação camarária de … de ……. de 2015; ---------------------- 

4- A minuta relativa ao presente contrato foi aprovada por deliberação 

camarária de … de ……… de 2015. ------------------------------------- 

5- O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do Município, sob as rubricas orçamentais com a 

classificação económica: 020210; Cabimento nº …….. de …/…/2015; 

Compromisso nº …../15 de …/…/2015; --------------------------------- 

6- Este contrato foi elaborado em duplicado, sendo um exemplar para 

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

Depois de o segundo outorgante ter feito prova, por certidão, de que 

tem a sua situação regularizada relativamente a dívidas por impostos 

ao Estado Português e por contribuições para a segurança social, o 

contrato foi assinado pelos representantes de ambas as partes. ----- 
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Pelo Primeiro Outorgante,_______________________ ------------------- 

Pelo Segundo Outorgante,________________________ ------------------- 

Contrato registado sob o nº ……/15. --------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

DE ALUNOS EM CIRCUITOS ESPECIAIS PARA O ANO LECTIVO 2015/2016 - 

CIRCUITO Nº 26 -” -------------------------------------------------- 

No dia … de  …………… de dois mil e quinze, celebram o presente contrato 

de “prestação de serviços de transportes terrestres de alunos, em 

circuitos especiais, para o ano lectivo 2015/2016 - circuito nº 26 ”, 

pelo preço total de € 7 288,75 (sete mil, duzentos e oitenta e oito 

euros e setenta e cinco cêntimos) isentos de IVA. ------------------ 

Como primeiro outorgante, o Município de Chaves, titular do cartão de 

pessoa colectiva nº 501205551, representado pelo Presidente da Câmara 

Municipal, Arqt. António Cândido Monteiro Cabeleira. ---------------- 

Como segundo outorgante, Alberto Afonso Cabeleira, casado, residente 

na Rua Fonte do Lei, nº 37, 5400 – 261 Chaves, titular do Bilhete de 

Identidade nº Cartão do Cidadão nº 02943327 – 4ZY3, válido até 

20/01/2019, Contribuinte Fiscal nº 126245100. ---------------------- 

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

Objecto ------------------------------------------------------------ 

1- O objecto do presente contrato consiste na aquisição de serviços 

de transportes terrestres de alunos, em circuitos especiais, para o 

ano lectivo 2015/16. ----------------------------------------------- 

2- Os circuitos/percursos contratados no presente contrato, bem como 

a tipologia do veículo a utilizar para o efeito, são os constantes do 

anexo I, documento que faz parte integrante do presente contrato. -- 

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

Local da prestação dos serviços ------------------------------------ 

1- Os serviços objecto do presente contrato serão executados na área 

do concelho de Chaves. --------------------------------------------- 

2- Nos circuitos a realizar em mini autocarro de passageiros e que é 

obrigatória a presença do vigilante, a entrada e saída deste será para 

os circuitos nº1 e nº2 em Vidago e para os restantes circuitos, em 

Chaves/Centro. ----------------------------------------------------- 

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

Prazo de execução da prestação de serviços  ------------------------ 

1- A prestação de serviços a realizar no âmbito do presente contrato 

deverá ser integralmente executada durante o ano lectivo 2014/15, 

sendo o seu início coincidente com o 1º dia letivo. ---------------- 

2- A presente prestação de serviços será executada no cumprimento 

integral dos horários escolares dos alunos. ------------------------ 

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

Regularidade do Serviço -------------------------------------------- 

1- Os circuitos especiais deverão ser executados com a regularidade 

prevista no plano de transportes, a seguir descriminados: ---------- 

a) Os circuitos especiais que fazem a ligação com transporte público 
funcionam no horário da manhã e ao fim da tarde/noite. ------------- 

b) Os circuitos para os Jardins-de-infância, Escolas do 1º Ciclo, 

Escolas EB2,3 e Escolas Secundárias funcionam de acordo com os horários 

dos respectivos estabelecimentos de ensino. Os locais de paragem para 

a tomada e largada de alunos serão, além dos próprios estabelecimentos 

de ensino, o centro de cada localidade, com exceção para os alunos de 

Ensino especial que será a sua residência. -------------------------- 

c) Nas situações em que se verifique necessidade de desdobramento, o 
tempo máximo de espera dos alunos no estabelecimento de ensino é de 

30 minutos. -------------------------------------------------------- 
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2 – A execução dos circuitos especiais deverá ser levada a efeito de 

acordo com as disposições da Lei nº 13/2006 de 17 de Abril e do D.L. 

nº 299/84, de 5 de Setembro. --------------------------------------- 

3 – Em todos os veículos, ligeiros e pesados, é obrigatória a 

utilização de sistemas de retenção para crianças (SRC), devidamente 

homologados e adequados ao seu tamanho e peso. --------------------- 

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

Preço e  condições de pagamento ------------------------------------ 

1- O encargo total do presente contrato é de € 7 288,75 (sete mil, 

duzentos e oitenta e oito euros e setenta e cinco cêntimos). ------- 

2. Os pagamentos serão efectuados mediante a apresentação do 

respectivo documento mensal de despesa (fatura), nos serviços deste 

Município, as quais devem ser apresentadas até ao dia 15 do mês 

seguinte a que disserem respeito. ---------------------------------- 

3 – As faturas serão pagas no prazo de 60 dias úteis, contados a partir 

da sua receção nos serviços do primeiro outorgante. ---------------- 

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

Sigilo ------------------------------------------------------------- 

O segundo outorgante garantirá o sigilo quanto a informações que venha 

a ter conhecimento relacionadas com a actividade do primeiro 

outorgante. -------------------------------------------------------- 

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

Cessão da posição contratual --------------------------------------- 

1- O segundo outorgante não poderá ceder a sua posição contratual ou 

qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do presente contrato, 

sem autorização do primeiro outorgante. ---------------------------- 

2- Para efeitos da autorização prevista no número anterior, deve: -- 

a) Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao 

segundo outorgante no presente procedimento; ----------------------- 

b) O primeiro outorgante apreciar, designadamente, se o cessionário 

não se encontra em nenhuma das situações previstas no artigo 55º do 

Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro. -------------------------- 

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

Desistência da execução dos circuitos ------------------------------ 

1- Depois de adjudicada a execução dos circuitos especiais, o segundo 

outorgante só poderá desistir de realizar um ou mais circuitos com 

base em motivos de força maior, comunicados ao primeiro outorgante com 

trinta dias de antecedência da data prevista para o seu termo. ------ 

2- Para efeitos do número anterior não se consideram motivos de força 

maior quaisquer alterações dos componentes que integram os custos dos 

transportes. ------------------------------------------------------- 

3- A alteração do horário previsto para a realização do circuito do 

especial não dá direito ao segundo outorgante à desistência ou à 

reclamação de qualquer indemnização. ------------------------------- 

Claúsula 9ª -------------------------------------------------------- 

Penalidades -------------------------------------------------------- 

No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa 

imputável ao segundo outorgante, poderão ser aplicadas as seguintes 

penalidades: ------------------------------------------------------- 

a) O segundo outorgante não receberá qualquer pagamentos pelos períodos 
em que não tenha assegurado a realização dos circuitos. ------------- 

b) Sempre que o transportes não se realize por causa imputável ao 
segundo outorgante, este fica obrigado a indemnizar o primeiro 

outorgante em 75% do preço do serviço correspondente ao período em que 

o circuito não tenha sido executado; -------------------------------- 

c) Nos casos em que por motivos imputáveis ao segundo outorgante, o 
período de interrupção de todo ou parte do serviço seja superior a 5 
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dias escolares consecutivos ou de 15 intercalados há lugar à rescisão 

do contrato, sendo ainda a indemnização a que se refere o número 

anterior agravada para o montante equivalente ao preço mensal do 

circuito, correspondendo o mês lectivo a 22 dias; ------------------ 

d) As indemnizações devidas nos termos do presente artigo poderão ser 
deduzidas das somas devidas pelo primeiro ao segundo outorgante. --- 

Cláusula 10ª ------------------------------------------------------- 

Casos fortuitos ou de força maior ---------------------------------- 

1- Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se por caso 

fortuito ou de força maior, designadamente greves ou outros conflitos 

colectivos de trabalho, for impedido de cumprir as obrigações 

assumidas no contrato. ---------------------------------------------- 

2- A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá 

comunicar e justificar tais situações à outra parte, bem como informar 

o prazo previsível para restabelecer a situação. ------------------- 

3- Quando por motivos de força maior e totalmente imprevisíveis para 

o primeiro outorgante, qualquer dos circuitos colocados a concirso, 

parcial ou totalmente se venha a mostrar desnecessário em virtude da 

ausência temorárias, considerando-se como tal um período superior a 

cinco dias, ou permanente dos alunos a transportar, o circuito ou 

parte dele poderá ser suspenso. ------------------------------------ 

Cláusula 11ª ------------------------------------------------------- 

Caução para garantir o cumprimento de obrigações ------------------- 

De acordo com o disposto no nº2, do Artigo 88º do Código dos Contratos 

Públicos, não há lugar à prestação de caução por parte do segundo 

contratante. ------------------------------------------------------- 

Cláusula 12ª ------------------------------------------------------- 

Revisão de preços -------------------------------------------------- 

A contratualização dos serviços objecto do presente contrato não está 

sujeita às regras da revisão de preços. ---------------------------- 

Cláusula 13ª ------------------------------------------------------- 

Rescisão do contrato ----------------------------------------------- 

1- O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do 

presente contrato confere, nos termos gerais de direito, à outra parte 

o direito de rescindir o contrato, sem prejuízo das correspondentes 

indemnizações legais. ---------------------------------------------- 

2- Para efeitos do número anterior, considera-se incumprimento 

definitivo quando houver atraso na execução da prestação dos serviços 

alvo do presente contrato ou falta de reposição de bom funcionamento 

pelo período superior a 10 dias úteis. ----------------------------- 

3- No caso de no início do ano lectivo se verificar que a realização 

de determinado circuito especial não se justifica, o primeiro 

outorgante poderá rescindir o contrato celebrado relativo a esse 

circuito. ---------------------------------------------------------- 

4- Também poderá haver lugar à rescisão daquele contrato se no decorrer 

do ano lectivo deixar de se justificar a rescisão do circuito ou o 

númento de alunos se tenha alterado de modo que o seu transportes 

possa ser efectuado em veículos com características diversas do 

utilizado. --------------------------------------------------------- 

5- Para efeitos do número anterior, sempre que o primeiro outorgante 

assegure a execução do circuito em veículos que preencham as novas 

exigências, terá preferência  na celebração do novo contrato. ------ 

6- Sempre que o contrato for rescindido nos termos dos nºs 3 e 4, o 

segundo outorgante terá direito a uma indemnização igual ao montante 

correspondente ao preço mensal do circuito, correspondendo o mês 

lectivo a 22 dias. ------------------------------------------------- 
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7- O contrato poderá ainda ser rescindido em caso de comprovada má 

execução da condução, falta de idoneidade moral ou falta de civismo 

do condutos, quando a sua substituição, quando solicitada, não seja 

promovida. --------------------------------------------------------- 

8- No caso do número anterior, o primeiro outorgante não está obrigado 

ao pagamento de qualquer indemnização. ------------------------------ 

Cláusula 14ª ------------------------------------------------------- 

Alteração dos circuitos -------------------------------------------- 

1- As partes contratantes obrigam-se a proceder à alteração das 

distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, 

no sentido da sua redução ou aumento, em função do número de alunos 

que efectivamente vier a ser transportado e do número de viagens a 

realizar. ---------------------------------------------------------- 

2- Tal alteração deverá ser titulada mediante a celebração de contrato 

adicional ao presente contrato. ------------------------------------ 

3- As situações previstas no nº3, da cláusula 10º e cláusula 14ª não 

configuram para o segundo outorgante o direito de rescisão de contrato.  

Cláusula 15ª ------------------------------------------------------- 

Outros encargos ---------------------------------------------------- 

Todas as despesas derivadas da celebração do presente contrato são da 

responsabilidade do segundo outorgante. ---------------------------- 

Cláusula 16ª ------------------------------------------------------- 

Foro competente ---------------------------------------------------- 

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. --------------------- 

Cláusula 17ª ------------------------------------------------------- 

Prevalência -------------------------------------------------------- 

1- Fazem parte integrante do presente contrato o programa de concurso, 

caderno de encargos e a proposta que foi apresentada pelo segundo 

outorgante. -------------------------------------------------------- 

2- Em caso de dúvidas prevalece o disposto no artigo 96º do Código dos 

Contratos Públicos. ------------------------------------------------ 

Cláusula 18ª ------------------------------------------------------- 

Disposições finais ------------------------------------------------- 

1- Os pagamentos ao abrigo do presente contrato serão efectuados após 

a verificação dos formalismos legais em vigor para o processamento das 

despesas públicas. ------------------------------------------------- 

2- O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato 

foi autorizado por deliberação camarária de 18 de abril de 2015; ---- 

3- A prestação dos serviços objecto do presente contrato foi adjudicada 

por deliberação camarária de … de ……. de 2015; ---------------------- 

4- A minuta relativa ao presente contrato foi aprovada por deliberação 

camarária de … de ……… de 2015. ------------------------------------- 

5- O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do Município, sob as rubricas orçamentais com a 

classificação económica: 020210; Cabimento nº …….. de …/…/2015; 

Compromisso nº …../15 de …/…/2015; --------------------------------- 

6- Este contrato foi elaborado em duplicado, sendo um exemplar para 

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

Depois de o segundo outorgante ter feito prova, por certidão, de que 

tem a sua situação regularizada relativamente a dívidas por impostos 

ao Estado Português e por contribuições para a segurança social, o 

contrato foi assinado pelos representantes de ambas as partes. ----- 

Pelo Primeiro Outorgante,___________________ ----------------------- 

Pelo Segundo Outorgante,____________________ ----------------------- 

Contrato registado sob o nº ……/15. --------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 
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MINUTA DO CONTRATO DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

DE ALUNOS EM CIRCUITOS ESPECIAIS PARA O ANO LECTIVO 2015/2016 - 

CIRCUITO Nº 21 -” -------------------------------------------------- 

No dia … de  …………… de dois mil e quinze, celebram o presente contrato 

de “prestação de serviços de transportes terrestres de alunos, em 

circuitos especiais, para o ano lectivo 2015/2016 - circuito nº 21 ”, 

pelo preço total de € 5 267,50 (cinco mil, duzentos e sessenta e sete 

euros e cinquenta cêntimos) acrescidos de IVA à taxa de 6%. --------- 

Como primeiro outorgante, o Município de Chaves,  titular do cartão 

de pessoa colectiva nº 501205551, representado pelo Presidente da 

Câmara Municipal, Arqt. António Cândido Monteiro Cabeleira. -------- 

Como segundo outorgante, Taxis Herculano & Filhos, Lda., com sede na 

Estrada Nova, nº 12, S. Vicente da Raia, 5400 – Chaves, titular do 

NIPC nº 506235254, registada na Conservatória do Registo Comercial de 

Chaves sob o nº 01249, neste acto legalmente representada por Herculano 

José do Nascimento, titular do Bilhete de Identidade nº 944724, emitido 

pelos S.I.C. de Vila Real em 12 de Julho de 2002, N.I.F. nº 125178824, 

na qualidade de sócio gerente da referida firma. -------------------- 

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

Objecto ------------------------------------------------------------ 

1- O objecto do presente contrato consiste na aquisição de serviços 

de transportes terrestres de alunos, em circuitos especiais, para o 

ano lectivo 2015/16. ----------------------------------------------- 

2- Os circuitos/percursos contratados no presente contrato, bem como 

a tipologia do veículo a utilizar para o efeito, são os constantes do 

anexo I, documento que faz parte integrante do presente contrato. -- 

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

Local da prestação dos serviços ------------------------------------ 

1- Os serviços objecto do presente contrato serão executados na área 

do concelho de Chaves. --------------------------------------------- 

2- Nos circuitos a realizar em mini autocarro de passageiros e que é 

obrigatória a presença do vigilante, a entrada e saída deste será para 

os circuitos nº1 e nº2 em Vidago e para os restantes circuitos, em 

Chaves/Centro. ----------------------------------------------------- 

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

Prazo de execução da prestação de serviços ------------------------- 

1- A prestação de serviços a realizar no âmbito do presente contrato 

deverá ser integralmente executada durante o ano lectivo 2014/15, 

sendo o seu início coincidente com o 1º dia letivo. ---------------- 

2- A presente prestação de serviços será executada no cumprimento 

integral dos horários escolares dos alunos. ------------------------ 

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

Regularidade do Serviço -------------------------------------------- 

1- Os circuitos especiais deverão ser executados com a regularidade 

prevista no plano de transportes, a seguir descriminados: ---------- 

a) Os circuitos especiais que fazem a ligação com transporte público 
funcionam no horário da manhã e ao fim da tarde/noite. ------------- 

b) Os circuitos para os Jardins-de-infância, Escolas do 1º Ciclo, 

Escolas EB2,3 e Escolas Secundárias funcionam de acordo com os horários 

dos respectivos estabelecimentos de ensino. Os locais de paragem para 

a tomada e largada de alunos serão, além dos próprios estabelecimentos 

de ensino, o centro de cada localidade, com exceção para os alunos de 

Ensino especial que será a sua residência. ------------------------- 

c) Nas situações em que se verifique necessidade de desdobramento, o 
tempo máximo de espera dos alunos no estabelecimento de ensino é de 

30 minutos. -------------------------------------------------------- 
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2 – A execução dos circuitos especiais deverá ser levada a efeito de 

acordo com as disposições da Lei nº 13/2006 de 17 de Abril e do D.L. 

nº 299/84, de 5 de Setembro. --------------------------------------- 

3 – Em todos os veículos, ligeiros e pesados, é obrigatória a 

utilização de sistemas de retenção para crianças (SRC), devidamente 

homologados e adequados ao seu tamanho e peso. --------------------- 

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

Preço e  condições de pagamento ------------------------------------ 

1- O encargo total do presente contrato é de de € 5 583,55 (cinco mil, 

quinhentos e oitenta e três euros e cinquenta e cinco cêntimos), sendo 

€ 5 267,50 (cinco mil, duzentos e sessenta e sete euros e cinquenta 

cêntimos) referentes ao valor da prestação de serviços e € 316,05 

(trezentos e dezasseis euros e cinco cêntimos) relativos ao valor do 

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

2. Os pagamentos serão efectuados mediante a apresentação do 

respectivo documento mensal de despesa (fatura), nos serviços deste 

Município, as quais devem ser apresentadas até ao dia 15 do mês 

seguinte a que disserem respeito. ---------------------------------- 

3 – As faturas serão pagas no prazo de 60 dias úteis, contados a partir 

da sua receção nos serviços do primeiro outorgante. ---------------- 

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

Sigilo ------------------------------------------------------------- 

O segundo outorgante garantirá o sigilo quanto a informações que venha 

a ter conhecimento relacionadas com a actividade do primeiro 

outorgante. -------------------------------------------------------- 

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

Cessão da posição contratual --------------------------------------- 

1- O segundo outorgante não poderá ceder a sua posição contratual ou 

qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do presente contrato, 

sem autorização do primeiro outorgante. ---------------------------- 

2- Para efeitos da autorização prevista no número anterior, deve: -- 

a) Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao 

segundo outorgante no presente procedimento; ----------------------- 

b) O primeiro outorgante apreciar, designadamente, se o cessionário 

não se encontra em nenhuma das situações previstas no artigo 55º do 

Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro. -------------------------- 

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

Desistência da execução dos circuitos ------------------------------ 

1- Depois de adjudicada a execução dos circuitos especiais, o segundo 

outorgante só poderá desistir de realizar um ou mais circuitos com 

base em motivos de força maior, comunicados ao primeiro outorgante com 

trinta dias de antecedência da data prevista para o seu termo. ------ 

2- Para efeitos do número anterior não se consideram motivos de força 

maior quaisquer alterações dos componentes que integram os custos dos 

transportes. ------------------------------------------------------- 

3- A alteração do horário previsto para a realização do circuito do 

especial não dá direito ao segundo outorgante à desistência ou à 

reclamação de qualquer indemnização. ------------------------------- 

Claúsula 9ª -------------------------------------------------------- 

Penalidades -------------------------------------------------------- 

No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa 

imputável ao segundo outorgante, poderão ser aplicadas as seguintes 

penalidades: ------------------------------------------------------- 

a) O segundo outorgante não receberá qualquer pagamentos pelos períodos 
em que não tenha assegurado a realização dos circuitos. ------------ 

b) Sempre que o transportes não se realize por causa imputável ao 
segundo outorgante, este fica obrigado a indemnizar o primeiro 
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outorgante em 75% do preço do serviço correspondente ao período em que 

o circuito não tenha sido executado; ------------------------------- 

c) Nos casos em que por motivos imputáveis ao segundo outorgante, o 
período de interrupção de todo ou parte do serviço seja superior a 5 

dias escolares consecutivos ou de 15 intercalados há lugar à rescisão 

do contrato, sendo ainda a indemnização a que se refere o número 

anterior agravada para o montante equivalente ao preço mensal do 

circuito, correspondendo o mês lectivo a 22 dias; ------------------ 

d) As indemnizações devidas nos termos do presente artigo poderão ser 
deduzidas das somas devidas pelo primeiro ao segundo outorgante. --- 

Cláusula 10ª ------------------------------------------------------- 

Casos fortuitos ou de força maior ---------------------------------- 

1- Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se por caso 

fortuito ou de força maior, designadamente greves ou outros conflitos 

colectivos de trabalho, for impedido de cumprir as obrigações 

assumidas no contrato. --------------------------------------------- 

2- A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá 

comunicar e justificar tais situações à outra parte, bem como informar 

o prazo previsível para restabelecer a situação. ------------------- 

3- Quando por motivos de força maior e totalmente imprevisíveis para 

o primeiro outorgante, qualquer dos circuitos colocados a concirso, 

parcial ou totalmente se venha a mostrar desnecessário em virtude da 

ausência temorárias, considerando-se como tal um período superior a 

cinco dias, ou permanente dos alunos a transportar, o circuito ou 

parte dele poderá ser suspenso. ------------------------------------ 

Cláusula 11ª ------------------------------------------------------- 

Caução para garantir o cumprimento de obrigações ------------------- 

De acordo com o disposto no nº2, do Artigo 88º do Código dos Contratos 

Públicos, não há lugar à prestação de caução por parte do segundo 

contratante. ------------------------------------------------------- 

Cláusula 12ª ------------------------------------------------------- 

Revisão de preços -------------------------------------------------- 

A contratualização dos serviços objecto do presente contrato não está 

sujeita às regras da revisão de preços. ---------------------------- 

Cláusula 13ª ------------------------------------------------------- 

Rescisão do contrato ----------------------------------------------- 

1- O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do 

presente contrato confere, nos termos gerais de direito, à outra parte 

o direito de rescindir o contrato, sem prejuízo das correspondentes 

indemnizações legais. ---------------------------------------------- 

2- Para efeitos do número anterior, considera-se incumprimento 

definitivo quando houver atraso na execução da prestação dos serviços 

alvo do presente contrato ou falta de reposição de bom funcionamento 

pelo período superior a 10 dias úteis. ------------------------------ 

3- No caso de no início do ano lectivo se verificar que a realização 

de determinado circuito especial não se justifica, o primeiro 

outorgante poderá rescindir o contrato celebrado relativo a esse 

circuito. ---------------------------------------------------------- 

4- Também poderá haver lugar à rescisão daquele contrato se no decorrer 

do ano lectivo deixar de se justificar a rescisão do circuito ou o 

númento de alunos se tenha alterado de modo que o seu transportes 

possa ser efectuado em veículos com características diversas do 

utilizado. --------------------------------------------------------- 

5- Para efeitos do número anterior, sempre que o primeiro outorgante 

assegure a execução do circuito em veículos que preencham as novas 

exigências, terá preferência  na celebração do novo contrato. ------ 
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6- Sempre que o contrato for rescindido nos termos dos nºs 3 e 4, o 

segundo outorgante terá direito a uma indemnização igual ao montante 

correspondente ao preço mensal do circuito, correspondendo o mês 

lectivo a 22 dias. ------------------------------------------------- 

7- O contrato poderá ainda ser rescindido em caso de comprovada má 

execução da condução, falta de idoneidade moral ou falta de civismo 

do condutos, quando a sua substituição, quando solicitada, não seja 

promovida. --------------------------------------------------------- 

8- No caso do número anterior, o primeiro outorgante não está obrigado 

ao pagamento de qualquer indemnização. ----------------------------- 

Cláusula 14ª ------------------------------------------------------- 

Alteração dos circuitos -------------------------------------------- 

1- As partes contratantes obrigam-se a proceder à alteração das 

distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, 

no sentido da sua redução ou aumento, em função do número de alunos 

que efectivamente vier a ser transportado e do número de viagens a 

realizar. ---------------------------------------------------------- 

2- Tal alteração deverá ser titulada mediante a celebração de contrato 

adicional ao presente contrato. ------------------------------------ 

3- As situações previstas no nº3, da cláusula 10º e cláusula 14ª não 

configuram para o segundo outorgante o direito de rescisão de contrato.  

Cláusula 15ª ------------------------------------------------------- 

Outros encargos ---------------------------------------------------- 

Todas as despesas derivadas da celebração do presente contrato são da 

responsabilidade do segundo outorgante. ---------------------------- 

Cláusula 16ª -------------------------------------------------------- 

Foro competente ---------------------------------------------------- 

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. --------------------- 

Cláusula 17ª ------------------------------------------------------- 

Prevalência -------------------------------------------------------- 

1- Fazem parte integrante do presente contrato o programa de concurso, 

caderno de encargos e a proposta que foi apresentada pelo segundo 

outorgante. -------------------------------------------------------- 

2- Em caso de dúvidas prevalece o disposto no artigo 96º do Código dos 

Contratos Públicos. ------------------------------------------------ 

Cláusula 18ª ------------------------------------------------------- 

Disposições finais ------------------------------------------------- 

1- Os pagamentos ao abrigo do presente contrato serão efectuados após 

a verificação dos formalismos legais em vigor para o processamento das 

despesas públicas. ------------------------------------------------- 

2- O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato 

foi autorizado por deliberação camarária de 18 de abril de 2015; ---- 

3- A prestação dos serviços objecto do presente contrato foi adjudicada 

por deliberação camarária de … de ……. de 2015; ---------------------- 

4- A minuta relativa ao presente contrato foi aprovada por deliberação 

camarária de … de ……… de 2015. -------------------------------------- 

5- O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do Município, sob as rubricas orçamentais com a 

classificação económica: 020210; Cabimento nº …….. de …/…/2015; 

Compromisso nº …../15 de …/…/2015; --------------------------------- 

6- Este contrato foi elaborado em duplicado, sendo um exemplar para 

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

Depois de o segundo outorgante ter feito prova, por certidão, de que 

tem a sua situação regularizada relativamente a dívidas por impostos 

ao Estado Português e por contribuições para a segurança social, o 

contrato foi assinado pelos representantes de ambas as partes. ----- 
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Pelo Primeiro Outorgante,__________________ ------------------------ 

Pelo Segundo Outorgante,___________________ ------------------------ 

Contrato registado sob o nº ……/15. --------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

DE ALUNOS EM CIRCUITOS ESPECIAIS PARA O ANO LECTIVO 2015/2016 - 

CIRCUITOS Nºs 16, 22 e 30 -”. -------------------------------------- 

No dia … de  …………… de dois mil e quinze, celebram o presente contrato 

de “prestação de serviços de transportes terrestres de alunos, em 

circuitos especiais, para o ano lectivo 2015/2016 - circuitos nºs 16, 

22 e 30 ”, pelo preço total de €  15 121,75 (quinze mil, cento e vinte 

e um euros e setenta e cinco cêntimos) acrescidos de IVA à taxa de 6%.  

Como primeiro outorgante, o Município de Chaves,  titular do cartão 

de pessoa colectiva nº 501205551, representado pelo Presidente da 

Câmara Municipal, Arqt. António Cândido Monteiro Cabeleira. -------- 

Como segundo outorgante, Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de 

Chaves, com sede  em ………………..Chaves, titular do NIPC nº …………., 

registada na Conservatória do Registo Comercial de Chaves sob o 

nº…………., neste acto legalmente representada por ………………, titular do 

Cartão do Cidadão nº …………, válido até ………., N.I.F. nº …….., na 

qualidade de …………… ------------------------------------------------- 

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

Objecto ------------------------------------------------------------ 

1- O objecto do presente contrato consiste na aquisição de serviços 

de transportes terrestres de alunos, em circuitos especiais, para o 

ano lectivo 2015/16. ----------------------------------------------- 

2- Os circuitos/percursos contratados no presente contrato, bem como 

a tipologia do veículo a utilizar para o efeito, são os constantes do 

anexo I, documento que faz parte integrante do presente contrato. -- 

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

Local da prestação dos serviços ------------------------------------ 

1- Os serviços objecto do presente contrato serão executados na área 

do concelho de Chaves. --------------------------------------------- 

2- Nos circuitos a realizar em mini autocarro de passageiros e que é 

obrigatória a presença do vigilante, a entrada e saída deste será para 

os circuitos nº1 e nº2 em Vidago e para os restantes circuitos, em 

Chaves/Centro. ----------------------------------------------------- 

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

Prazo de execução da prestação de serviços ------------------------- 

1- A prestação de serviços a realizar no âmbito do presente contrato 

deverá ser integralmente executada durante o ano lectivo 2014/15, 

sendo o seu início coincidente com o 1º dia letivo. ---------------- 

2- A presente prestação de serviços será executada no cumprimento 

integral dos horários escolares dos alunos. ------------------------ 

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

Regularidade do Serviço -------------------------------------------- 

1- Os circuitos especiais deverão ser executados com a regularidade 

prevista no plano de transportes, a seguir descriminados: ---------- 

a) Os circuitos especiais que fazem a ligação com transporte público 
funcionam no horário da manhã e ao fim da tarde/noite. ------------- 

b) Os circuitos para os Jardins-de-infância, Escolas do 1º Ciclo, 

Escolas EB2,3 e Escolas Secundárias funcionam de acordo com os horários 

dos respectivos estabelecimentos de ensino. Os locais de paragem para 

a tomada e largada de alunos serão, além dos próprios estabelecimentos 

de ensino, o centro de cada localidade, com exceção para os alunos de 

Ensino especial que será a sua residência. ------------------------- 
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c) Nas situações em que se verifique necessidade de desdobramento, o 
tempo máximo de espera dos alunos no estabelecimento de ensino é de 

30 minutos. -------------------------------------------------------- 

2 – A execução dos circuitos especiais deverá ser levada a efeito de 

acordo com as disposições da Lei nº 13/2006 de 17 de Abril e do D.L. 

nº 299/84, de 5 de Setembro. --------------------------------------- 

3 – Em todos os veículos, ligeiros e pesados, é obrigatória a 

utilização de sistemas de retenção para crianças (SRC), devidamente 

homologados e adequados ao seu tamanho e peso. --------------------- 

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

Preço e  condições de pagamento ------------------------------------ 

1- O encargo total do presente contrato é de de € 16 029,06 (dezasseis 

mil, e vinte e nove euros e seis cêntimos), sendo € 15 121,75 (quinze 

mil, cento e vinte e um euros e setenta e cinco cêntimos) referentes 

ao valor da prestação de serviços e € 907,31 (novecentos e sete euros 

e trinta e um cêntimos) relativos ao valor do IVA. ------------------ 

2. Os pagamentos serão efectuados mediante a apresentação do 

respectivo documento mensal de despesa (fatura), nos serviços deste 

Município, as quais devem ser apresentadas até ao dia 15 do mês 

seguinte a que disserem respeito. ---------------------------------- 

3 – As faturas serão pagas no prazo de 60 dias úteis, contados a partir 

da sua receção nos serviços do primeiro outorgante. ---------------- 

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

Sigilo ------------------------------------------------------------- 

O segundo outorgante garantirá o sigilo quanto a informações que venha 

a ter conhecimento relacionadas com a actividade do primeiro 

outorgante. -------------------------------------------------------- 

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

Cessão da posição contratual --------------------------------------- 

1- O segundo outorgante não poderá ceder a sua posição contratual ou 

qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do presente contrato, 

sem autorização do primeiro outorgante. ---------------------------- 

2- Para efeitos da autorização prevista no número anterior, deve: -- 

a) Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao 

segundo outorgante no presente procedimento; ----------------------- 

b) O primeiro outorgante apreciar, designadamente, se o cessionário 

não se encontra em nenhuma das situações previstas no artigo 55º do 

Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro. -------------------------- 

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

Desistência da execução dos circuitos ------------------------------ 

1- Depois de adjudicada a execução dos circuitos especiais, o segundo 

outorgante só poderá desistir de realizar um ou mais circuitos com 

base em motivos de força maior, comunicados ao primeiro outorgante com 

trinta dias de antecedência da data prevista para o seu termo. ------ 

2- Para efeitos do número anterior não se consideram motivos de força 

maior quaisquer alterações dos componentes que integram os custos dos 

transportes. ------------------------------------------------------- 

3- A alteração do horário previsto para a realização do circuito do 

especial não dá direito ao segundo outorgante à desistência ou à 

reclamação de qualquer indemnização. ------------------------------- 

Claúsula 9ª -------------------------------------------------------- 

Penalidades -------------------------------------------------------- 

No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa 

imputável ao segundo outorgante, poderão ser aplicadas as seguintes 

penalidades: ------------------------------------------------------- 

a) O segundo outorgante não receberá qualquer pagamentos pelos períodos 
em que não tenha assegurado a realização dos circuitos. ------------- 
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b) Sempre que o transportes não se realize por causa imputável ao 
segundo outorgante, este fica obrigado a indemnizar o primeiro 

outorgante em 75% do preço do serviço correspondente ao período em que 

o circuito não tenha sido executado; ------------------------------- 

c) Nos casos em que por motivos imputáveis ao segundo outorgante, o 
período de interrupção de todo ou parte do serviço seja superior a 5 

dias escolares consecutivos ou de 15 intercalados há lugar à rescisão 

do contrato, sendo ainda a indemnização a que se refere o número 

anterior agravada para o montante equivalente ao preço mensal do 

circuito, correspondendo o mês lectivo a 22 dias; ------------------ 

d) As indemnizações devidas nos termos do presente artigo poderão ser 
deduzidas das somas devidas pelo primeiro ao segundo outorgante. ---- 

Cláusula 10ª ------------------------------------------------------- 

Casos fortuitos ou de força maior ---------------------------------- 

1- Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se por caso 

fortuito ou de força maior, designadamente greves ou outros conflitos 

colectivos de trabalho, for impedido de cumprir as obrigações 

assumidas no contrato. ---------------------------------------------- 

2- A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá 

comunicar e justificar tais situações à outra parte, bem como informar 

o prazo previsível para restabelecer a situação. -------------------- 

3- Quando por motivos de força maior e totalmente imprevisíveis para 

o primeiro outorgante, qualquer dos circuitos colocados a concirso, 

parcial ou totalmente se venha a mostrar desnecessário em virtude da 

ausência temorárias, considerando-se como tal um período superior a 

cinco dias, ou permanente dos alunos a transportar, o circuito ou 

parte dele poderá ser suspenso. ------------------------------------ 

Cláusula 11ª ------------------------------------------------------- 

Caução para garantir o cumprimento de obrigações ------------------- 

De acordo com o disposto no nº2, do Artigo 88º do Código dos Contratos 

Públicos, não há lugar à prestação de caução por parte do segundo 

contratante. ------------------------------------------------------- 

Cláusula 12ª ------------------------------------------------------- 

Revisão de preços -------------------------------------------------- 

A contratualização dos serviços objecto do presente contrato não está 

sujeita às regras da revisão de preços. ---------------------------- 

Cláusula 13ª ------------------------------------------------------- 

Rescisão do contrato  ---------------------------------------------- 

1- O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do 

presente contrato confere, nos termos gerais de direito, à outra parte 

o direito de rescindir o contrato, sem prejuízo das correspondentes 

indemnizações legais. ----------------------------------------------- 

2- Para efeitos do número anterior, considera-se incumprimento 

definitivo quando houver atraso na execução da prestação dos serviços 

alvo do presente contrato ou falta de reposição de bom funcionamento 

pelo período superior a 10 dias úteis. ----------------------------- 

3- No caso de no início do ano lectivo se verificar que a realização 

de determinado circuito especial não se justifica, o primeiro 

outorgante poderá rescindir o contrato celebrado relativo a esse 

circuito. ---------------------------------------------------------- 

4- Também poderá haver lugar à rescisão daquele contrato se no decorrer 

do ano lectivo deixar de se justificar a rescisão do circuito ou o 

númento de alunos se tenha alterado de modo que o seu transportes 

possa ser efectuado em veículos com características diversas do 

utilizado. --------------------------------------------------------- 
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5- Para efeitos do número anterior, sempre que o primeiro outorgante 

assegure a execução do circuito em veículos que preencham as novas 

exigências, terá preferência  na celebração do novo contrato. ------ 

6- Sempre que o contrato for rescindido nos termos dos nºs 3 e 4, o 

segundo outorgante terá direito a uma indemnização igual ao montante 

correspondente ao preço mensal do circuito, correspondendo o mês 

lectivo a 22 dias. ------------------------------------------------- 

7- O contrato poderá ainda ser rescindido em caso de comprovada má 

execução da condução, falta de idoneidade moral ou falta de civismo 

do condutos, quando a sua substituição, quando solicitada, não seja 

promovida. --------------------------------------------------------- 

8- No caso do número anterior, o primeiro outorgante não está obrigado 

ao pagamento de qualquer indemnização. ----------------------------- 

Cláusula 14ª ------------------------------------------------------- 

Alteração dos circuitos -------------------------------------------- 

1- As partes contratantes obrigam-se a proceder à alteração das 

distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, 

no sentido da sua redução ou aumento, em função do número de alunos 

que efectivamente vier a ser transportado e do número de viagens a 

realizar. ---------------------------------------------------------- 

2- Tal alteração deverá ser titulada mediante a celebração de contrato 

adicional ao presente contrato. ------------------------------------- 

3- As situações previstas no nº3, da cláusula 10º e cláusula 14ª não 

configuram para o segundo outorgante o direito de rescisão de contrato.  

Cláusula 15ª ------------------------------------------------------- 

Outros encargos ---------------------------------------------------- 

Todas as despesas derivadas da celebração do presente contrato são da 

responsabilidade do segundo outorgante. ---------------------------- 

Cláusula 16ª ------------------------------------------------------- 

Foro competente ---------------------------------------------------- 

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. --------------------- 

Cláusula 17ª ------------------------------------------------------- 

Prevalência -------------------------------------------------------- 

1- Fazem parte integrante do presente contrato o programa de concurso, 

caderno de encargos e a proposta que foi apresentada pelo segundo 

outorgante. -------------------------------------------------------- 

2- Em caso de dúvidas prevalece o disposto no artigo 96º do Código dos 

Contratos Públicos. ------------------------------------------------ 

Cláusula 18ª ------------------------------------------------------- 

Disposições finais ------------------------------------------------- 

1- Os pagamentos ao abrigo do presente contrato serão efectuados após 

a verificação dos formalismos legais em vigor para o processamento das 

despesas públicas. ------------------------------- 

2- O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato 

foi autorizado por deliberação camarária de 18 de abril de 2015; ---- 

3- A prestação dos serviços objecto do presente contrato foi adjudicada 

por deliberação camarária de … de ……. de 2015; ---------------------- 

4- A minuta relativa ao presente contrato foi aprovada por deliberação 

camarária de … de ……… de 2015. ------------------------------------- 

5- O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do Município, sob as rubricas orçamentais com a 

classificação económica: 020210; Cabimento nº …….. de …/…/2015; 

Compromisso nº …../15 de …/…/2015; --------------------------------- 

6- Este contrato foi elaborado em duplicado, sendo um exemplar para 

cada um dos outorgantes. ------------------------------------------- 
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Depois de o segundo outorgante ter feito prova, por certidão, de que 

tem a sua situação regularizada relativamente a dívidas por impostos 

ao Estado Português e por contribuições para a segurança social, o 

contrato foi assinado pelos representantes de ambas as partes. ----- 

Pelo Primeiro Outorgante,_________________ ------------------------- 

Pelo Segundo Outorgante,__________________ ------------------------- 

Contrato registado sob o nº ……/15. --------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

DE ALUNOS EM CIRCUITOS ESPECIAIS PARA O ANO LECTIVO 2015/2016 - 

CIRCUITO Nº 19 -”. ------------------------------------------------- 

No dia … de  …………… de dois mil e quinze, celebram o presente contrato 

de “prestação de serviços de transportes terrestres de alunos, em 

circuitos especiais, para o ano lectivo 2015/2016 - circuito nº 19 ”, 

pelo preço total de € 5 530,00 (cinco mil, quinhentos e trinta euros) 

acrescidos de IVA à taxa de 6%. ------------------------------------ 

Como primeiro outorgante, o Município de Chaves,  titular do cartão 

de pessoa colectiva nº 501205551, representado pelo Presidente da 

Câmara Municipal, Arqt. António Cândido Monteiro Cabeleira. -------- 

Como segundo outorgante, Manuel Joaquim dos Santos Gonçalves, casado, 

residente na Estrada de Paradela, nº3, 5400 – 604 Águas Frias, titular 

do Bilhete de Identidade nº 114120019, Contribuinte Fiscal nº 

201054353. --------------------------------------------------------- 

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

Objecto ------------------------------------------------------------ 

1- O objecto do presente contrato consiste na aquisição de serviços 

de transportes terrestres de alunos, em circuitos especiais, para o 

ano lectivo 2015/16. ----------------------------------------------- 

2- Os circuitos/percursos contratados no presente contrato, bem como 

a tipologia do veículo a utilizar para o efeito, são os constantes do 

anexo I, documento que faz parte integrante do presente contrato. -- 

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

Local da prestação dos serviços ------------------------------------ 

1- Os serviços objecto do presente contrato serão executados na área 

do concelho de Chaves. --------------------------------------------- 

2- Nos circuitos a realizar em mini autocarro de passageiros e que é 

obrigatória a presença do vigilante, a entrada e saída deste será para 

os circuitos nº1 e nº2 em Vidago e para os restantes circuitos, em 

Chaves/Centro. ----------------------------------------------------- 

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

Prazo de execução da prestação de serviços ------------------------- 

1- A prestação de serviços a realizar no âmbito do presente contrato 

deverá ser integralmente executada durante o ano lectivo 2014/15, 

sendo o seu início coincidente com o 1º dia letivo. ---------------- 

2- A presente prestação de serviços será executada no cumprimento 

integral dos horários escolares dos alunos. ------------------------ 

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

Regularidade do Serviço -------------------------------------------- 

1- Os circuitos especiais deverão ser executados com a regularidade 

prevista no plano de transportes, a seguir descriminados: ---------- 

a) Os circuitos especiais que fazem a ligação com transporte público 
funcionam no horário da manhã e ao fim da tarde/noite. -------------- 

b) Os circuitos para os Jardins-de-infância, Escolas do 1º Ciclo, 

Escolas EB2,3 e Escolas Secundárias funcionam de acordo com os horários 

dos respectivos estabelecimentos de ensino. Os locais de paragem para 

a tomada e largada de alunos serão, além dos próprios estabelecimentos 
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de ensino, o centro de cada localidade, com exceção para os alunos de 

Ensino especial que será a sua residência. ------------------------- 

c) Nas situações em que se verifique necessidade de desdobramento, o 
tempo máximo de espera dos alunos no estabelecimento de ensino é de 

30 minutos. -------------------------------------------------------- 

2 – A execução dos circuitos especiais deverá ser levada a efeito de 

acordo com as disposições da Lei nº 13/2006 de 17 de Abril e do D.L. 

nº 299/84, de 5 de Setembro. --------------------------------------- 

3 – Em todos os veículos, ligeiros e pesados, é obrigatória a 

utilização de sistemas de retenção para crianças (SRC), devidamente 

homologados e adequados ao seu tamanho e peso. --------------------- 

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

Preço e  condições de pagamento ------------------------------------ 

1- O encargo total do presente contrato é de € 5 861,80 (cinco mil, 

oitocentos e sessenta e um euros e oitenta cêntimos), sendo € 5 530,00 

(cinco mil, quinhentos e trinta euros) referentes ao valor da prestação 

de serviços e € 331,80 (trezentos e trinta e um euros e oitenta 

cêntimos) relativos ao valor do IVA. ------------------------------- 

2. Os pagamentos serão efectuados mediante a apresentação do 

respectivo documento mensal de despesa (fatura), nos serviços deste 

Município, as quais devem ser apresentadas até ao dia 15 do mês 

seguinte a que disserem respeito. ---------------------------------- 

3 – As faturas serão pagas no prazo de 60 dias úteis, contados a partir 

da sua receção nos serviços do primeiro outorgante. ---------------- 

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

Sigilo ------------------------------------------------------------- 

O segundo outorgante garantirá o sigilo quanto a informações que venha 

a ter conhecimento relacionadas com a actividade do primeiro 

outorgante. -------------------------------------------------------- 

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

Cessão da posição contratual --------------------------------------- 

1- O segundo outorgante não poderá ceder a sua posição contratual ou 

qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do presente contrato, 

sem autorização do primeiro outorgante. ----------------------------- 

2- Para efeitos da autorização prevista no número anterior, deve: --- 

a) Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao 

segundo outorgante no presente procedimento; ----------------------- 

b) O primeiro outorgante apreciar, designadamente, se o cessionário 

não se encontra em nenhuma das situações previstas no artigo 55º do 

Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro.  -------------------------- 

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

Desistência da execução dos circuitos ------------------------------- 

1- Depois de adjudicada a execução dos circuitos especiais, o segundo 

outorgante só poderá desistir de realizar um ou mais circuitos com 

base em motivos de força maior, comunicados ao primeiro outorgante com 

trinta dias de antecedência da data prevista para o seu termo. ----- 

2- Para efeitos do número anterior não se consideram motivos de força 

maior quaisquer alterações dos componentes que integram os custos dos 

transportes. ------------------------------------------------------- 

3- A alteração do horário previsto para a realização do circuito do 

especial não dá direito ao segundo outorgante à desistência ou à 

reclamação de qualquer indemnização. ------------------------------- 

Claúsula 9ª -------------------------------------------------------- 

Penalidades -------------------------------------------------------- 

No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa 

imputável ao segundo outorgante, poderão ser aplicadas as seguintes 

penalidades: ------------------------------------------------------- 
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a) O segundo outorgante não receberá qualquer pagamentos pelos períodos 
em que não tenha assegurado a realização dos circuitos. ------------ 

b) Sempre que o transportes não se realize por causa imputável ao 
segundo outorgante, este fica obrigado a indemnizar o primeiro 

outorgante em 75% do preço do serviço correspondente ao período em que 

o circuito não tenha sido executado; ------------------------------- 

c) Nos casos em que por motivos imputáveis ao segundo outorgante, o 
período de interrupção de todo ou parte do serviço seja superior a 5 

dias escolares consecutivos ou de 15 intercalados há lugar à rescisão 

do contrato, sendo ainda a indemnização a que se refere o número 

anterior agravada para o montante equivalente ao preço mensal do 

circuito, correspondendo o mês lectivo a 22 dias; ------------------ 

d) As indemnizações devidas nos termos do presente artigo poderão ser 
deduzidas das somas devidas pelo primeiro ao segundo outorgante. --- 

Cláusula 10ª ------------------------------------------------------- 

Casos fortuitos ou de força maior ---------------------------------- 

1- Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se por caso 

fortuito ou de força maior, designadamente greves ou outros conflitos 

colectivos de trabalho, for impedido de cumprir as obrigações 

assumidas no contrato. ---------------------------------------------- 

2- A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá 

comunicar e justificar tais situações à outra parte, bem como informar 

o prazo previsível para restabelecer a situação. ------------------- 

3- Quando por motivos de força maior e totalmente imprevisíveis para 

o primeiro outorgante, qualquer dos circuitos colocados a concirso, 

parcial ou totalmente se venha a mostrar desnecessário em virtude da 

ausência temorárias, considerando-se como tal um período superior a 

cinco dias, ou permanente dos alunos a transportar, o circuito ou 

parte dele poderá ser suspenso. ------------------------------------ 

Cláusula 11ª ------------------------------------------------------- 

Caução para garantir o cumprimento de obrigações ------------------- 

De acordo com o disposto no nº2, do Artigo 88º do Código dos Contratos 

Públicos, não há lugar à prestação de caução por parte do segundo 

contratante. ------------------------------------------------------- 

Cláusula 12ª ------------------------------------------------------- 

Revisão de preços -------------------------------------------------- 

A contratualização dos serviços objecto do presente contrato não está 

sujeita às regras da revisão de preços. ---------------------------- 

Cláusula 13ª ------------------------------------------------------- 

Rescisão do contrato ----------------------------------------------- 

1- O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do 

presente contrato confere, nos termos gerais de direito, à outra parte 

o direito de rescindir o contrato, sem prejuízo das correspondentes 

indemnizações legais. ---------------------------------------------- 

2- Para efeitos do número anterior, considera-se incumprimento 

definitivo quando houver atraso na execução da prestação dos serviços 

alvo do presente contrato ou falta de reposição de bom funcionamento 

pelo período superior a 10 dias úteis. ----------------------------- 

3- No caso de no início do ano lectivo se verificar que a realização 

de determinado circuito especial não se justifica, o primeiro 

outorgante poderá rescindir o contrato celebrado relativo a esse 

circuito. ---------------------------------------------------------- 

4- Também poderá haver lugar à rescisão daquele contrato se no decorrer 

do ano lectivo deixar de se justificar a rescisão do circuito ou o 

número de alunos se tenha alterado de modo que o seu transportes possa 

ser efectuado em veículos com características diversas do utilizado.- 
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5- Para efeitos do número anterior, sempre que o primeiro outorgante 

assegure a execução do circuito em veículos que preencham as novas 

exigências, terá preferência  na celebração do novo contrato. ------ 

6- Sempre que o contrato for rescindido nos termos dos nºs 3 e 4, o 

segundo outorgante terá direito a uma indemnização igual ao montante 

correspondente ao preço mensal do circuito, correspondendo o mês 

lectivo a 22 dias. ------------------------------------------------- 

7- O contrato poderá ainda ser rescindido em caso de comprovada má 

execução da condução, falta de idoneidade moral ou falta de civismo 

do condutos, quando a sua substituição, quando solicitada, não seja 

promovida. --------------------------------------------------------- 

8- No caso do número anterior, o primeiro outorgante não está obrigado 

ao pagamento de qualquer indemnização. ----------------------------- 

Cláusula 14ª ------------------------------------------------------- 

Alteração dos circuitos -------------------------------------------- 

1- As partes contratantes obrigam-se a proceder à alteração das 

distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, 

no sentido da sua redução ou aumento, em função do número de alunos 

que efectivamente vier a ser transportado e do número de viagens a 

realizar. ---------------------------------------------------------- 

2- Tal alteração deverá ser titulada mediante a celebração de contrato 

adicional ao presente contrato. ------------------------------------- 

3- As situações previstas no nº3, da cláusula 10º e cláusula 14ª não 

configuram para o segundo outorgante o direito de rescisão de contrato.  

Cláusula 15ª ------------------------------------------------------- 

Outros encargos ---------------------------------------------------- 

Todas as despesas derivadas da celebração do presente contrato são da 

responsabilidade do segundo outorgante. ---------------------------- 

Cláusula 16ª ------------------------------------------------------- 

Foro competente ---------------------------------------------------- 

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. --------------------- 

Cláusula 17ª ------------------------------------------------------- 

Prevalência -------------------------------------------------------- 

1- Fazem parte integrante do presente contrato o programa de concurso, 

caderno de encargos e a proposta que foi apresentada pelo segundo 

outorgante. -------------------------------------------------------- 

2- Em caso de dúvidas prevalece o disposto no artigo 96º do Código dos 

Contratos Públicos. ------------------------------------------------ 

Cláusula 18ª ------------------------------------------------------- 

Disposições finais ------------------------------------------------- 

1- Os pagamentos ao abrigo do presente contrato serão efectuados após 

a verificação dos formalismos legais em vigor para o processamento das 

despesas públicas. -------------------------------------------------- 

2- O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato 

foi autorizado por deliberação camarária de 18 de abril de 2015; ---- 

3- A prestação dos serviços objecto do presente contrato foi adjudicada 

por deliberação camarária de … de ……. de 2015; ---------------------- 

4- A minuta relativa ao presente contrato foi aprovada por deliberação 

camarária de … de ……… de 2015. ------------------------------------- 

5- O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do Município, sob as rubricas orçamentais com a 

classificação económica: 020210; Cabimento nº …….. de …/…/2015; 

Compromisso nº …../15 de …/…/2015; --------------------------------- 

6- Este contrato foi elaborado em duplicado, sendo um exemplar para 

cada um dos outorgantes. ------------------------------------------- 
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Depois de o segundo outorgante ter feito prova, por certidão, de que 

tem a sua situação regularizada relativamente a dívidas por impostos 

ao Estado Português e por contribuições para a segurança social, o 

contrato foi assinado pelos representantes de ambas as partes. ----- 

Pelo Primeiro Outorgante,_______________ --------------------------- 

Pelo Segundo Outorgante,________________ --------------------------- 

Contrato registado sob o nº ……/15. --------------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRA. MARCIA SANTOS 

DE 2015.07.10. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

matéria. ----------------------------------------------------------- 

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

DELGADO, DE 2015.07.10. ---------------------------------------------  

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 

2015.07.13. -------------------------------------------------------- 

A reunião de Câmara------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

XII 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL DO PLANO DE SANEAMENTO FINANCEIRO. 

INFORMAÇÃO Nº44/DGF/2015. ------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. ANTECEDENTES E JUSTIFICAÇÃO ----------------------------------- 

a) Considerando que nos termos do art.49 da Lei nº73/2013, de 3 de 

Setembro, podem os Municípios contrair empréstimos, incluindo 

aberturas de crédito, junto de quaisquer instituições autorizadas por 

lei a conceder crédito, bem como celebrar contratos de locação 

financeira, nos termos da Lei; -------------------------------------- 

b) Considerando que os contratos de empréstimo, de médio e longo 

prazo, incluindo os empréstimos contraídos no âmbito dos mecanismos 

de recuperação financeira municipal, cujos efeitos da celebração se 

mantenham ao longo de dois ou mais mandatos, são objecto de aprovação, 

por maioria absoluta dos membros da Assembleia Municipal em 

efectividade de funções; -------------------------------------------- 

c) Considerando que, nos termos da al.f, do nº1, do Artº 25º do Anexo 

I, da Lei nº75/2013, de 12 de Setembro, compete à Assembleia Municipal, 

sob proposta da Câmara Municipal, autorizar a contracção de 

empréstimos; ------------------------------------------------------- 

d) Considerando que, mediante autorização recolhida em sessão 

extraordinária da assembleia Municipal realizada em 16 de Julho de 
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2014, para celebração de empréstimo para saneamento financeiro, 

mediante proposta nº60/DCG/2014, bem como na sequência da aprovação 

da proposta nº128/GAP/2014, de 16 de Dezembro de 2014, veio a ser 

aprovado o montante de empréstimo para 13.042.328,00€, em respeito 

pelas orientações proferidas pelo Tribunal de Contas; --------------- 

e) Considerando que os empréstimos contratualizados junto do BPI 

(9.735.514,00€) e CGD (3.306.841,00€) obtiveram o competente visto do 

Tribunal de Contas em 26 de Dezembro de 2014, tendo sido a respectiva 

verba liberada e utilizada ainda no ano de 2014, para pagamento das 

faturas constante do Anexo I, ao de plano de saneamento financeiro – 

lista de faturas a sanear com o empréstimo para saneamento financeiro;- 

f) Considerando que, nos termos do disposto no nº6 do Artº59 da Lei 

nº73/2013, de 3 de Setembro, cabe ao Município acompanhar o plano de 

saneamento, “através da elaboração de relatórios semestrais sobre a 

execução do plano financeiro pela Câmara Municipal e da sua apreciação 

pela Assembleia Municipal”; ----------------------------------------- 

g) Considerando, ainda, que, de acordo com o disposto na al.c) do 

nº5 do mesmo Artigo, fica o Município obrigado a remeter, à DGAL, 

relatórios semestrais sobre a execução do plano de saneamento 

financeiro, no prazo máximo de trinta dias, a contar do final do 

semestre a que reportam; -------------------------------------------- 

h) Considerando que, sem prejuízo da submissão da presente proposta 

ao órgão deliberativo municipal, na sua sessão a realizar no mês de 

Setembro, dever-se-á promover, após a aprovação pela Câmara Municipal, 

o envio do aludido relatório, para a DGAL, no cumprimento do referido 

Art. 59º, nº5, al.c), da Lei 73/2013 de 3 de Setembro; -------------- 

2. PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ------------------------------------ 

a) Face ao exposto, nos termos do previsto no Plano de Saneamento 

Financeiro, aprovado pelos órgãos competentes, cumpre-nos submeter ao 

Sr. Presidente da Câmara o relatório de acompanhamento do Saneamento 

Financeiro, relativo ao 1º semestre de 2015; ----------------------- 

b) A presente proposta deverá ainda ser submetida à próxima reunião 

do executivo municipal, tendo em vista o envio para a DGAL no prazo 

máximo de 30 dias, após o fim do semestre a que reporta; ------------ 

c) A presente proposta será submetida para apreciação ao órgão 

deliberativo municipal, na sua sessão de Setembro; ------------------ 

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

Chaves, 2 Julho de 2015 --------------------------------------------- 

A Chefe de Divisão de Gestão Financeira ----------------------------- 

(Márcia Santos, Drª) ------------------------------------------------ 

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

DELGADO, DE 2015.07.06. ---------------------------------------------  

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 

2015.07.07. -------------------------------------------------------- 

A reunião de Câmara------------------------------------------------  

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

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

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

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

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para tecer os seguintes 

comentários relacionados com o documento em apreciação: ------------- 

1. O cenário económico registado no documento, em apreciação, aponta 

para uma paralisação do investimento público, sendo certo que a redução 

da despesa da Autarquia está a ser feita pela redução de tal 
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investimento e não pela redução, como era desejável, das despesas 

correntes. --------------------------------------------------------- 

2. Deverá ser melhorada a eficácia e eficiência das despesas correntes, 

mediante a sua diminuição efetiva, melhorando, por esta via, a saúde 

financeira da Autarquia. ------------------------------------------- 

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

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

Eng. João Adérito Moura Moutinho, para se referir que deve repensar a 

sua estratégia financeira, tendo em vista a efetiva redução da despesa 

corrente, sob pena de ficarem comprometidos os objetivos do plano de 

saneamento. -------------------------------------------------------- 

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

Em resposta às intervenções dos Vereadores do Partido Socialista, usou 

da palavra, o Vereador do Partido Social Democrata, Senhor Dr. Paulo 

Alves, para manifestar a sua discordância relativamente aos argumentos 

apresentados pelos referidos Vereadores, considerando que houve uma 

efetiva poupança de 153.000,00€ nas medidas relativas à redução da 

despesa da Autarquia e que constam do plano de saneamento financeiro, 

conforme decorre dos documentos em apreciação. --------------------- 

A Diminuição do investimento público não esta espelhada nestes 

documentos. -------------------------------------------------------- 

 

 

2.2. PAEL – PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL – MONITORIZAÇÃO E 

ACOMPANHAMENTO - 2º TRIMESTRE DE 2015. INFORMAÇÃO Nº45/DGF/2015. ---- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I - Enquadramento Legal: -------------------------------------------- 

a) Na sequência da aprovação, pelo órgão executivo em 24 de Setembro 

de 2012 e respetivo sancionamento pelo órgão deliberativo em sua sessão 

de 26 de Setembro de 2012, da proposta nº 90/GAPV/2012, veio a ser 

celebrado um contrato de empréstimo com o Estado Português, no valor 

total de 7.873.426,62€, no âmbito do PAEL – Programa de apoio à 

Economia Local, de acordo com as disposições previstas na Lei nº 

43/2012, de 28 de Agosto e Portaria nº 281-A/2012, de 14 de Setembro; 

b) A criação do PAEL tem por objeto a regularização do pagamento de 

dívidas dos municípios vencidas há mais de 90 dias, à data de 31 de 

março de 2012, abrangendo todos os pagamentos dos municípios, 

independentemente da sua natureza comercial ou administrativa; ------ 

c) O município promoveu a adesão ao Programa II do PAEL, o qual 

integra os municípios com pagamentos em atraso há mais de 90 dias a 

31 de março de 2012 e que não se encontravam abrangidos por um plano 

de reequilíbrio financeiro nem se encontravam em situação de 

desequilíbrio estrutural a 31 de dezembro de 2011; ------------------ 

d)  O pedido de adesão ao PAEL veio a ser acompanhado pelo 

obrigatório Plano de Ajustamento Financeiro, aprovado pela Assembleia 

Municipal sob proposta da Câmara Municipal, cuja duração é equivalente 

à duração do empréstimo, tendo contemplado um conjunto de medidas 

específicas e quantificadas tendo em vista a redução e racionalização 

de despesa corrente e de capital, a existência de regulamento de 

controlo interno, a otimização de receita própria e a intensificação 

do ajustamento municipal nos primeiros cinco anos de vigência do PAEL. 

e) Nos termos e para os efeitos previstos na al. a), do artº 12 da 

Lei nº 43/2012, de 28 de Agosto, dever-se-á promover a divulgação, 

para acompanhamento e monitorização do PAEL, à Assembleia municipal, 

trimestralmente e através de informação prestada pela Câmara 

municipal, integrando a avaliação do grau de execução dos objetivos 
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previstos no plano, bem como qualquer outra informação considerada 

pertinente. -------------------------------------------------------- 

II – Acompanhamento e Execução: ------------------------------------- 

a) No cumprimento do estabelecido na al. a), do artº12, da Lei nº 

43/2012, de 28 de Agosto, é prestada a seguinte informação relativa à 

execução do PAEL: --------------------------------------------------- 

O montante global do empréstimo contratado = 7.873.426,62€ (Sete 

milhões, oitocentos e setenta e três mil, quatrocentos e vinte e seis 

euros e sessenta e dois cêntimos) veio a ser aplicado, de acordo com 

Lista de pagamentos em atraso a financiar com o empréstimo (anexa ao 

respetivo contrato), à regularização das faturas nela constante e por 

ordem decrescente de maturidade da dívida. -------------------------- 

b) A execução das medidas implementadas pelo PAF, referentes ao 2º 

trimestre de 2015, é traduzida em quadro anexo, disponibilizado pela 

DGAL, sendo que a sua aplicação e monitorização de execução é 

equivalente à duração do empréstimo (14 anos), salientando-se os 

seguintes indicadores: ---------------------------------------------- 

Receita: ----------------------------------------------------------- 

 

 

Total da Receita prevista no PAF para o 2º T de 2015 = 6.555.015,50€ 

 

Total da Receita executada no 2º T de 2015 = 11.737.200,84€ 

 

Verifica-se um acréscimo de 79,1%, face ao previsto, para o 2º T de 

2015 

 

 As receitas correntes totalizaram 8.986.693,85€, superiores em 

4.677.874,02€, face aos valores previstos no PAF – Plano de Ajustamento 

financeiro aprovado, destacando-se a rubrica “impostos diretos”, com 

uma execução de 2.947.685,24€, superior em 1.708.030,09€ face ao 

previsto e “taxas, multas e outras penalidades” que traduz uma execução 

de 184.849,51€, superior em 117.043,19€, face ao previsto. ---------- 

 As receitas de capital atingiram 2.750.506,99€, superiores em 

507.336,32€, face ao valor previsto no PAF, para o 2º T de 2015, 

verificando-se um acréscimo em “venda de bens de investimento”, em 

210.454,17€, face ao previsto, sendo que em “transferências de 

capital” denota-se um decréscimo de -631.696,77€. ------------------- 

Despesa: ----------------------------------------------------------- 

 

 

Total da Despesa prevista no PAF para o 2º T de 2015 = 6.874.796,64€ 

 

Total da Despesa executada no 2º T de 2015 = 11.304.004,44€ 

 

Verifica-se um acréscimo de 64,4%, face ao previsto, para o 2º T de 

2015 

 As despesas correntes totalizam 6.120.808,02€, superiores em 

2.963.889,44€, face ao previsto, destacando-se as “despesas com 

pessoal”, com uma execução de 2.472.333,13€, superiores em 

572.835,44€, face ao previsto no PAF, para o 2º trimestre de 2015 e 

“aquisição de bens e serviços”, com uma execução superior em 

1.625.726,04€, face ao previsto para este 2º trimestre e, ainda, 

“transferências correntes”, com uma execução superior em 239.188,65€, 

face ao previsto. --------------------------------------------------- 
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 As despesas de capital totalizam 5.183.196,42€, superiores em 

1.465.318,36€, face ao previsto no PAF para o 2º Trimestre de 2015. 

Aqui destaca-se, pelo acréscimo verificado, a rubrica “Investimentos- 

edifícios”, com uma execução de 1.803.582,42€, superior em 898.302,65€ 

e “Bens de domínio público”, com uma execução de 1.364.880,90€, 

superior em 823.699,65€, face ao previsto no PAF para o 2º Trimestre 

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

Verifica-se uma redução em “transferências de capital”, de 966,60€, 

face ao previsto. --------------------------------------------------- 

Pelo quadro apresentado verifica-se, em termos globais, o registo, no 

trimestre em apreciação, de um acréscimo da receita total face à 

despesa total prevista, em 433.196,40€, resultado este que traduz uma 

superação das previsões para  tal período. -------------------------- 

c) No cumprimento do aludido artº 12º, dever-se-á dar conhecimento 

à Assembleia Municipal, do teor da presente informação, a título de 

monitorização e acompanhamento, sob proposta do órgão executivo. ---- 

Chaves, 5 de julho de 2015 ------------------------------------------ 

A Chefe de Divisão de Gestão Financeira ----------------------------- 

(Márcia Raquel Santos, Dra.) ---------------------------------------- 

Anexos: quadro 1 ---------------------------------------------------- 

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

DELGADO, DE 2015.07.10. ---------------------------------------------  

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 

2015.07.13. -------------------------------------------------------- 

A reunião de Câmara------------------------------------------------ -

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

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

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

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

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para registar o aumento do nível 

de imparidades, recomendando-se uma deslocação de meios para o fecho 

do programa, a qual deve ser feita à custa da diminuição das despesas 

correntes, desde que tal estratégia não implique ou colida com os 

direitos dos trabalhadores, nomeadamente, rescisões de contratos e ou 

diminuição dos seus direitos laborais. ------------------------------ 

 

 

2.3. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA ANÁLISE, 

PLANEAMENTO E NEGOCIAÇÃO DA RESTRUTURAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 

ASSUMIDAS PELO MUNICÍPIO DE CHAVES PERANTE A CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS 

(CGD) E O BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO (BPI) AO ABRIGO DO SANEAMENTO 

FINANCEIRO REALIZADO EM 2014, COM O PROPÓSITO DE OBTER UMA REDUÇÃO DOS 

RESPETIVOS ENCARGOS FINANCEIROS. ARTIGO 75º, DA LEI Nº 82-B/2014, DE 

31 DE DEZEMBRO. INFORMAÇÃO Nº46/DGF/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 
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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 nº 35/2014, de 20 de 

junho, e pelo Decreto-Lei nº47/2013, de 5 de abril, alterado pela Lei 

nº66/2013, de 27 de agosto, independentemente da natureza da 

contraparte. ------------------------------------------------------- 

2. Por sua vez, o n.º 12, da retrocitada disposição legal, esclarece 

que, nas autarquias locais, o parecer acima referido é da competência 

do órgão executivo municipal e depende da verificação dos requisitos 

previstos no n.º 6, da mesma norma legal, com as necessárias 

adaptações.--------------------------------------------------------- 

3. De acordo com o disposto no n.º 6, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31/12, o parecer previsto no número anterior depende da:-- 

a) Demonstração de que se trate da execução de trabalho não 

subordinado, para a qual se revele inconveniente o recurso a qualquer 

modalidade da relação jurídica de emprego público, bem como da 

inexistência de pessoal em situação de requalificação apto para o 

desempenho das funções subjacentes à contratação em causa, cujo 

procedimento é definido por portaria prevista nos termos do diploma 

que institui e regula o sistema de requalificação de trabalhadores em 

funções públicas; --------------------------------------------------- 

b) Confirmação de declaração de cabimento orçamental;---------------- 

c) Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31/12.---------------------------------------------------- 

II – Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar ------ 

1. É intenção do Município de Chaves celebrar um contrato de 

prestação de serviços de assessoria especializada na área da análise, 

planeamento e negociação da restruturação das obrigações financeiras 

assumidas pelo Município de Chaves perante a Caixa Geral de Depósitos 

(CGD) e o Banco Português de Investimento (BPI) ao abrigo do saneamento 

financeiro realizado em 2014, com o propósito de obter uma redução dos 

respetivos encargos financeiros, ao longo do prazo de amortização dos 

respetivos empréstimos;--------------------------------------------- 

2. Considerando que, esta metodologia tem sido adotada noutros 

municípios, os quais têm obtido significativos resultados, assim, veio 

a ser determinado pelo Senhor Presidente que se contratasse uma empresa 

especializada neste tipo de serviços;-------------------------------- 

3. O preço a pagar pelo Município de Chaves corresponderá a metade 

do valor em € (euros) da redução dos encargos financeiros obtidos 

durante os 24 (vinte e quatro) meses subsequentes à alteração das 

condições contratuais, tendo por base os elementos constantes do 

relatório elaborado na fase de negociação, com um limite máximo de 

74.950,00 (setenta e quatro mil novecentos e cinquenta euros), 

acrescidos de IVA à taxa legal, o qual corresponderá ao valor do 

contrato de aquisição de serviços a celebrar;------------------------ 

4. Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em 

causa irá ser promovido o procedimento de Ajuste Direto, com base no 

disposto, sobre a matéria, no Código dos Contratos Públicos.--------- 

5. Sendo certo que o Município de Chaves não tem, na presente data, 

recursos técnicos e humanos que permitam garantir, de forma eficaz, a 

execução dos serviços objeto do contrato.---------------------------- 

6. Atendendo à natureza do objeto 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.---------------------- 
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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. O contrato de aquisição de serviços em causa tem cabimento 

orçamental, muito concretamente, na rubrica 02022099.---------------- 

9. Atendendo ao facto de não existir contratação de serviços de 

igual natureza nem com o mesmo prestador, face às entidades que se 

perspetivam convidar pelo Município de Chaves, não será aplicada 

qualquer redução remuneratória.-------------------------------------- 

III – Da proposta em sentido estrito -------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que 

tome deliberação no sentido de emitir, por força do disposto no n.º 5 

e no n.º 12, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12, parecer 

prévio favorável relativamente à celebração do contrato de aquisição 

de serviços de assessoria especializada na área da análise, 

planeamento e negociação da restruturação das obrigações financeiras 

assumidas pelo Município de Chaves perante a Caixa Geral de Depósitos 

(CGD) e o Banco Português de Investimento (BPI) ao abrigo do saneamento 

financeiro realizado em 2014, com o propósito de obter uma redução dos 

respetivos encargos financeiros, 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.--------------------------------- 

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

Chaves, 07 de julho de 2015 ----------------------------------------- 

A Chefe da Divisão de Gestão Financeira ----------------------------- 

(Dr.ª Márcia Santos)------------------------------------------------- 

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

DELGADO, DE 2015.07.10. ---------------------------------------------  

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 

2015.07.13. -------------------------------------------------------- 

A reunião de Câmara------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos 

contra dos Vereadores do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco 

António Chaves de Melo e Senhor Eng. João Adérito Moura Moutinho, 

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

com o teor da mesma. ------------------------------------------------

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

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

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para apresentar a seguinte 

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

1. O Senhor Presidente da Câmara deve assumir as suas responsabilidades 

políticas relativamente à gestão da dívida e a eventual redução dos 

seus encargos, não devendo transferir tais responsabilidades para o 

plano técnico, sob pena de não fazer sentido a existência de tal Órgão 

administrativo singular, com todas as competências que lhe estão, 

legalmente, confiadas. ---------------------------------------------- 

2. Já é a segunda vez que a autarquia avança com a contratação de 

estudos desta natureza, com duvidosos resultados, bastando, para o 

efeito, atender à posição do Tribunal de Contas no que diz respeito 

ao desenvolvimento do plano de saneamento financeiro. --------------- 

3. Só há uma forma de diminuir os encargos da autarquia associados ao 

serviço da dívida, cuja solução passa, precisamente, pela sua 

restruturação. ----------------------------------------------------- 
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4. Seguramente que as despesas realizadas com a contratação destes 

serviços permitiriam suportar as despesas relacionadas com a 

realização de uma auditoria financeira, em tempo oportuno, sugerida 

pelo Partido Socialista. -------------------------------------------- 

5. Esta estratégia de atuação parece querer libertar ou dar descanso, 

ao Senhor Presidente da Câmara, relativamente às suas 

responsabilidades, na abertura da campanha política que se avizinha.  

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

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

Eng. João Adérito Moura Moutinho, para apresentar a seguinte 

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

1. A questão da renegociação da dívida foi por mim levantado passado 

algum tempo após assumir o mandato de vereador. Não percebo porque se 

demorou tanto tempo a tomar esta decisão; ou seja a mesma peca por 

tardia. ------------------------------------------------------------ 
2. O corpo técnico municipal deveria assumir a execução destas tarefas 

associadas à renegociação da mesma, sendo dispensada a contratação de 

serviços de assessoria. --------------------------------------------- 
3. Por outro lado, dever-se-ia ponderar a execução destas tarefas 

técnicas, à escala da própria CIM, permitindo uma partilha, mais eficaz 

e eficiente, dos recursos disponíveis. ------------------------------ 
4. Este executivo de maioria PSD, persiste em gastar dinheiro com 

acessorias, atuando tardiamente, traduzindo-se estes procedimentos em 

elevados prejuízos para a autarquia. ------------------------------- 
De seguida usou da palavra o Vice-presidente da Câmara, para reiterar 

os argumentos vertidos na fundamentação da proposta, indissociáveis à 

complexidade técnica das tarefas relacionadas com a renegociação da 

dívida da Autarquia, facto que não compromete a competência dos 

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

 

 

2.4. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS DE 

AQUISIÇÃO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; ARTIGO 75º, DA LEI N.º 82-B/2014, DE 

31 DE DEZEMBRO – PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ANIMAÇÃO DE RUA PARA 

VIGORAR DURANTE O ANO DE 2015, DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº1 DO 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO. INFORMAÇÃO Nº89 SAC Nº11/2015. ------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

No âmbito do Orçamento Participativo de Chaves, o qual tem como 

desígnio promover a intervenção informada, ativa e responsável dos 

cidadãos nos processos de governação local, através da sua 

participação e das organizações da sociedade civil na decisão sobre 

afetação de recursos às políticas públicas municipais, foram 

apresentadas propostas nas várias componentes. ---------------------- 

Na componente 2 - Promoção e Dinamização – Projetos de âmbito Social, 

Cultural e Desportivo no concelho de Chaves, foi aprovada a proposta 

nº1 – Ações de animação de rua em datas de celebração de expressão 

artística: Dia Mundial da Música, Dia Mundial da Dança e Dia Mundial 

do Teatro. ---------------------------------------------------------- 

Esta, entre outras ações, foram integradas no orçamento e plano 

plurianual de investimentos para 2015. (1) -------------------------- 

De acordo com a proposta apresentada, previa-se a realização de três 

ações em três datas de celebração artística, nomeadamente o Dia Mundial 

da Musica, o Dia Mundial da Dança e o Dia Mundial do Teatro, 

respetivamente dias 1 de outubro, 29 de abril e 27 de março. -------- 
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A base desta proposta tem como principal objetivo a dinamização do 

espaço urbano, nomeadamente através de ações de animação de rua e 

concertos efetuados por grupos de alunos e docentes da Academia de 

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

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

De acordo com a proposta apresentada e os objetivos da mesma, acima 

descrita, em articulação com a Academia de Artes de Chaves e com o 

intuito de maximizar o impacto das ações propostas junto da população 

e visitantes do Concelho de Chaves, realizamos nova calendarização das 

ações, nomeadamente: ------------------------------------------------ 

1 Animação musical e de dança no decorrer do Evento Sabores de Chaves 

- Feira do Pastel, a ocorrer nos dias 31 de julho, 1 e 2 de agosto; - 

2 Animação musical, teatral e de dança no decorrer do Evento Festas 

dos Povos de Aquae Flaviae, a ocorrer nos dias 21,22 e 23 de agosto. 

3 Realização de um concerto para celebração do Dia Mundial da Musica 

ocorrer no dia 1 outubro; ------------------------------------------- 

Desta forma propõe-se a contratação da Academia de Artes de Chaves 

para a realização da animação acima descrita. ----------------------- 

Em anexo, ----------------------------------------------------------- 

(1)Ata da reunião do executivo de 10/10/2014 – Orçamento 

participativo; ----------------------------------------------------- 

III – Do enquadramento legal do pedido de parecer prévio ------------ 

1. -- De acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 75º, da Lei n.º 82- 

 B/2014, de 31/12, diploma legal que aprovou o Orçamento de Estado 

para 2015, carece de parecer prévio vinculativo do membro do Governo 

responsável pela área das finanças, exceto no caso das instituições 

do ensino superior e do Camões, I. P., nos termos e segundo a 

tramitação a regular por portaria do referido membro do Governo, a 

celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços por 

órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 

20 de Junho, e pelo Decreto-Lei n.º 47/2013, de 5 de Abril, alterado 

pela Lei n.º 66/2013, de 27 de agosto, independentemente da natureza 

da contraparte. ----------------------------------------------------- 

2. - Por sua vez, o n.º 12, da retrocitada disposição legal, esclarece  

que, nas autarquias locais, o parecer acima referido é da competência 

do órgão executivo municipal e depende da verificação dos requisitos 

previstos no n.º 6, da mesma norma legal, com as necessárias 

adaptações. -------------------------------------------------------- 

3. De acordo com o disposto no n.º 6, do artigo 75º, da Lei n.º 82- 

B/2014, de 31/12, o parecer previsto no número anterior depende da:- 

a) Demonstração de que se trate da execução de trabalho não 

subordinado, para a qual se revele inconveniente o recurso a qualquer 

modalidade da relação jurídica de emprego público, bem como da 

inexistência de pessoal em situação de requalificação apto para o 

desempenho das funções subjacentes à contratação em causa, cujo 

procedimento é definido por portaria prevista nos termos do diploma 

que institui e regula o sistema de requalificação de trabalhadores em 

funções; ----------------------------------------------------------- 

b) Confirmação de declaração de cabimento orçamental; --------------- 

c) Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 75º, da Lei n.º 82- 

B/2014, de 31/12. --------------------------------------------------- 

IV – Do contrato de prestação de serviços a celebrar ---------------- 

1. É intenção do Município de Chaves celebrar contratos de aquisição/ 

prestação de serviços com a Academia de Artes de Chaves, para a 

realização de várias ações de animação de rua de diferentes áreas 

artística (musica, dança e teatro), com o principal objetivo de 
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dinamizar o espaço urbano, durante os meses de julho, agosto e outubro 

de 2015, não revestindo a natureza de tarefa. ----------------------- 

2. Sendo certo que o valor estimado da totalidade dos contratos em 

causa é 15.000,00 euros (quinze mil euros) acrescido de IVA para a 

realização das ações. ----------------------------------------------- 

3. Com vista à adjudicação dos contratos de aquisição de serviços em 

causa irá ser lançada mão do procedimento ajuste direto com consulta 

à Academia de Artes de Chaves, com base no disposto, sobre a matéria, 

no Código dos Contratos Público. ------------------------------------ 

4. O recurso ao procedimento acima referido justifica-se para a 

realização das ações previstos Orçamento Participativo de Chaves e 

integradas no Orçamento e Plano Plurianal de Investimentos para o ano 

de 2015 do Município de Chaves. ------------------------------------- 

5. Sendo certo que o Município de Chaves não tem, na presente data, 

recursos técnicos e humanos que permitam garantir, de forma eficaz, a 

execução dos serviços objeto do contrato. --------------------------- 

6. Atendendo à natureza do objeto dos contratos de aquisição de 

serviços que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da 

execução de trabalho subordinado, em face dos pressupostos contratuais 

evidenciados e da natureza do próprio contrato. --------------------- 

7. Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o 

recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público 

para a execução dos serviços objeto do contrato. -------------------- 

8. Dada à natureza do objeto dos contratos de aquisição de serviços 

que se pretendem celebrar, dispensa-se a consulta ao INA, nos termos 

da Portaria nº 48/2014, com o fundamento de estarmos em presença de 

serviços de natureza artística e ou de animação cultural, assim como, 

a sua duração temporal em cada ação decorrerá num período de 1 a 3 

dias. -------------------------------------------------------------- 

9. De acordo com a declaração emitida pela unidade orgânica 

responsável, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido e que 

se anexa à presente proposta, o contrato de aquisição de serviços em 

causa tem cabimento orçamental, muito concretamente na rubrica 

02.02.20.01. ------------------------------------------------------- 

10. Considerando as disposições combinadas previstas, respetivamente, 

no artigo 7º, da Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro e na alínea c), 

do n.º 6, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12, e tendo em 

conta que anteriormente o Município de Chaves não realizou as presentes 

ações, e que com a contraparte que irá realizar a animação do mesmo 

não foi realizado nenhum contrato de prestação de serviços 

anteriormente, assim não é necessário, proceder-se à redução 

remuneratória sobre o valor total do contrato a celebrar. ----------- 

IV – Da proposta em sentido estrito --------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que 

tome deliberação no sentido de emitir, por força do disposto no n.º 5 

e no n.º 12, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12 (LOE 2015), 

parecer prévio favorável relativamente à celebração dos contratos para 

a realização de várias ações de animação de rua de diferentes áreas 

artística (musica, dança e teatro), com o principal objetivo de 

dinamizar o espaço urbano, durante os meses de julho, agosto e outubro 

de 2015, encontrando-se, no caso individual e concreto, reunidos todos 

os requisitos previstos no n.º 6, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, 

de 31 de dezembro. -------------------------------------------------- 

Caso esta proposta mereça concordância favorável, tomo a liberdade de 

sugerir a seguinte metodologia: ------------------------------------- 
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a) Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira para atribuição do respetivo compromisso, em cumprimento 

com a LCPA; --------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

O Assistente técnico ------------------------------------------------ 

(José Alberto da Conceição Ribeiro) --------------------------------- 

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

CARLOS FRANÇA DE 2015.06.29. ---------------------------------------- 

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

Marcelo Delgado. ---------------------------------------------------- 

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

DELGADO, DE 2015.07.14. ---------------------------------------------  

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 

2015.07.14. -------------------------------------------------------- 

A reunião de Câmara------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

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

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

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para solicitar, a consulta do 

procedimento administrativo relacionado com o pagamento das despesas, 

nomeadamente, sobre o cumprimento da situação contributiva 

regularizada perante a Segurança Social e a Administração Tributária, 

da Associação em causa. --------------------------------------------- 

Simultaneamente, requereu cópia do respetivo processo administrativo. 

 

 

2.5. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE 

AQUISIÇÃO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; - ARTIGO 75º, DA LEI N.º 82-B/2014, 

DE 31/12; - PORTARIA N.º 149/2015, DE 26 DE MAIO. 

PROFESSORES/MONITORES. INFORMAÇÃO Nº 103/2015. ---------------------- 

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 

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 
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adaptações, sendo os seus termos e tramitação regulados pela Portaria 

a que se refere o n.º 1, do artigo 6º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, 

de 3 de setembro e ulteriores alterações, no caso, a Portaria n.º 

149/2015, de 26 de maio. -------------------------------------------- 

3. De acordo com o n.º 2, do artigo 3º, da Portaria n.º 149/2015, 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 n.º 1 do artigo 2.º e artigo 4.º da Lei n.º 75/2014, de 

12 de setembro, e nos n.ºs 1, 2, 3, 4, 9 e 10 do artigo 75.º da Lei 

n.º 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. É intenção do Município de Chaves celebrar um contrato de 

aquisição/prestação de serviços de Professores/Monitores para o 

desenvolvimento das atividades desportivas do Municipio, para vigorar 

de setembro de 2015 a agosto de 2016. ------------------------------- 

No ano transato o objeto do presente contrato foi o desenvolvimento 

do Projeto de Atividade Física Sénior. ------------------------------ 

Este ano, o contrato a celebrar, como referido anteriormente, cobrirá 

a totalidade das atividades desportivas a desenvolver pelo Município, 

a saber: Atividade Física Sénior, Comemorações Desportivas do 25 de 

Abril, monitor para a Piscina Municipal, realização de Caminhadas, 

Descida do Tâmega em Canoa, Dia da Criança, Jogos Populares Aquae 

Flaviae (Festa dos Povos). ------------------------------------------ 

2. O valor estimado do contrato em causa é de 16.422€, correspondendo 

4.600€ de setembro a dezembro de 2015 e 11.822€ de janeiro a agosto 

de 2016, de acordo com o cabimento em anexo à presente informação. -- 

3. Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em 

causa irá ser lançada mão do procedimento ajuste direto, com base no 

disposto, sobre a matéria, no Código dos Contratos Públicos. -------- 

4. Sendo certo que o Município de Chaves não tem, na presente data, 

recursos técnicos e humanos suficientes, com formação na área do 

desporto, que permitam o desenvolvimento, de forma eficaz, das 

atividades desportivas a realizar pelo Município de setembro de 2015 

a agosto de 2016; --------------------------------------------------- 

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. -------------------- 
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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. Os encargos assumidos com o contrato de aquisição de serviços não 

excedem os fundos disponíveis, referidos na alínea f) do artigo 3.º, 

da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro. ------------------------------  

10. Atendendo ao disposto nas disposições combinadas previstas, 

respetivamente, no artigo 7º, da Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro e 

na alínea c), do n.º 6, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12, 

bem como na alínea d), do artigo 3º, da Portaria n.º 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 n.º 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. --------------------------------------------------------- 

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 31/12 (LOE 2015) e no n.º 1, do artigo 

3º, da Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, parecer prévio favorável 

relativamente à celebração/renovação do contrato de aquisição de 

serviços de Professores/Monitores, para o desenvolvimento das 

atividades desportivas do Município, para vigorar de setembro de 2015 

a agosto de 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 n.º 2, do artigo 3º, da Portaria n.º 

149/2015, de 26 de maio. -------------------------------------------- 

Caso esta proposta mereça concordância favorável, tomo a liberdade de 

sugerir a seguinte metodologia: ------------------------------------- 

a) O encaminhamento à Divisão de Gestão Financeira para atribuição do 

respetivo cabimento em cumprimento com o LCPA; ---------------------- 

b) Após confirmação do acima descrito propõe-se o respetivo 

encaminhamento à próxima reunião de Câmara para deliberação; -------- 

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

Chaves, 10 de julho de 2015 -----------------------------------------             

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

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

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

CARLOS FRANÇA DE 2015.07.10. ---------------------------------------- 

Visto. Concordo. À Consideração do Sr. Diretor de Departamento------ 

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

DELGADO, DE 2015.07.14. ---------------------------------------------  

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 

2015.07.14. -------------------------------------------------------- 

A reunião de Câmara------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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



                                                                F. 123 

                                                                  _____________________ 
 

 

 

2.6. ANÁLISE DA CANDIDATURA A PROJETO DE INTERESSE MUNICIPAL – 

REQUERENTE: ISOLINO PERDIGÃO MARÇAL – LOCAL:RUA DO MIRADOURO, Nº 33, 

5400-623 EIRAS – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE SUSTENTABILIDADE E 

COMPETITIVIDADE, DA DRA. CLAUDIA FERRREIRA DE 16.06.2015.------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – ENQUADRAMENTO --------------------------------------------------- 

1. No pretérito dia 19 de maio de 2015, Isolino Perdigão Marçal, 

contribuinte n.º 186858353, sediado na Rua do Miradouro, n.º 33, 

freguesia de Eiras, concelho de Chaves, apresentou nos serviços 

administrativos desta Autarquia Local, com o registo n.º 5743, o 

formulário de candidatura a Projeto de Interesse Municipal da Quinta 

de Agroturismo Castelo de Eiras, acompanhado dos diversos elementos 

instrutórios relevantes, com o intuito de obter os benefícios 

tributários municipais no âmbito do disposto no Regulamento de 

Projetos de Interesse Municipal (RPIM) em vigor no Município de Chaves. 

2. Posteriormente, e após uma avaliação prévia da instrução do 

pedido realizado pelos serviços, o representante do Senhor Isolino 

Perdigão Marçal veio esclarecer que o seu pedido se reporta 

exclusivamente à isenção de taxas devidas pela emissão de título 

administrativo, relacionado com a aprovação das operações urbanísticas 

de edificação e respetiva utilização a que se refere o projeto PIM. 

3. O referido representante esclareceu, ainda, que o pedido de 

concessão de benefícios fiscais em sede de IMI- Imposto Municipal 

Sobre Imóveis e de IMT- Imposto Municipal Sobre as Transmissões 

Onerosas de Imóveis, fica por agora preterido, até se esclarecerem as 

concretas possibilidades dos mesmos poderem vir a ser reconhecidos 

pela Autoridade Tributária e Aduaneira, tendo por base o estabelecido 

na Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro6, que veio estabelecer o novo 

regime financeiro das autarquias locais e das entidades 

intermunicipais.---------------------------------------------------- 

II – ANÁLISE DA CANDIDATURA ---------------------------------------- 

1. Considerando que os projetos de investimento classificados como 

Projetos de Interesse Municipal (PIM) são habilitados à concessão de 

benefícios fiscais e de benefícios de taxas municipais contratuais, 

condicionados e temporários, conforme n.º 2 do artigo 1.º do 

Regulamento de Projetos de Interesse Municipal, em vigor no Município 

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

2. Considerando que a candidatura ora apresentada se enquadra no 

âmbito do disposto na alínea ii) do n.º 2 do artigo 2.º do mencionado 

Regulamento. ------------------------------------------------------- 

3. Considerando que a presente candidatura reúne todas as condições 

subjetivas de acesso dispostas no artigo 3.º do RPIM. -------------- 

4. Considerando que os benefícios fiscais a conceder aos projetos 

de investimento - PIM, são atribuídos de acordo com a classificação 

obtida pela aplicação dos critérios previstos no n.º 1 do artigo 7.º 

do RPIM, resulta da análise da candidatura a seguinte pontuação:---- 

 

 Candidatura Pontuação Peso Pontuação 

Investimento 3.328.705,00€ 100% 40% 0,40 

                                                           
6 Revogou a Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, e o Decreto-Lei n.º 

38/2008, de 7 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 120/2012, de 19 

de junho. ----------------------------------------------------------- 
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Postos de trabalho a 

criar 
24 60% 30% 0,18 

Tempo de implementação 

do projeto  
18 meses 75% 20% 0,15 

Idade do promotor do 

investimento 
47 0% 5% 0,00 

Empresa sediada no 

concelho de Chaves 
Sim  100% 5% 0,05 

    0,78 

5. Considerando que os projetos PIM, cujo investimento a realizar 

seja superior a 500.000,00€, conforme n.º 1 do artigo 9.º do referido 

regulamento, beneficiam de uma redução de 75% nas taxas devidas pela 

emissão de título administrativo relacionado com a aprovação das 

operações urbanísticas de edificação e respetiva utilização, resulta 

da análise da candidatura a seguinte pontuação: -------------------- 

 Candidatura Pontuação Redução Pontuação 

Investimento 

superior a 

500.000,00€ 

3.328.705,00€ 100% 

75% Sim 

 

III – CONCLUSÕES ---------------------------------------------------- 

1. Face ao exposto, considera-se que a candidatura em análise 

representa uma atividade de investimento produtivo, que prossegue o 

objetivo central do Regulamento de Projetos de Interesse Municipal, 

de atrair ou manter no concelho de Chaves investimentos e novas 

iniciativas de negócios que complementem o seu desenvolvimento 

endógeno sustentável, estimulando a fixação de população e 

proporcionando a criação de emprego. -------------------------------- 

2. Assim, atendendo às classificações que resultam da análise da 

candidatura, e caso a presente proposta venha a merecer superior 

acolhimento, os benefícios tributários municipais (taxas urbanísticas 

e administrativas) a favor do peticionário Senhor Isolino Perdigão 

Marçal são os seguintes: Redução de 75% nas taxas devidas pela emissão 

de título administrativo relacionado com a aprovação das operações 

urbanísticas de edificação e respetiva utilização que, conforme 

informação solicitada à Divisão de Gestão e Ordenamento do Território, 

documento em anexo, numa 1.ª fase (infraestruturas) perfazem um total 

de 6.908,74€ (9.211,65€ * 0,75), ao qual acrescerá o valor de 636,34€ 

(848,45€ * 0,75), referente à totalidade de fases previstas para a 

conclusão do projeto, caso não se altere a calendarização apresentada, 

mais o valor de 28,88€ (38,50€ * 0,75), correspondente à emissão final 

de autorização de utilização. --------------------------------------- 

IV – PROPOSTA ------------------------------------------------------- 

Face ao exposto, tomo a iniciativa de sugerir a adoção do seguinte 

procedimento: ------------------------------------------------------ 

a) Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente 

decisão administrativa, consubstanciada na declaração de Projeto de 

Interesse Municipal da candidatura de Isolino Perdigão Marçal e na 

aprovação dos benefícios tributários municipais acima descriminados, 

a conceder mediante a outorga de contrato de concessão entre o 

Município de Chaves e a entidade beneficiadora. --------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado, 

nos termos do artigo 114º do CPA, do sentido da decisão que vier a ser 

proferida sobre a matéria ora em apreciação, sendo para o efeito 
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comunicado que, conforme n.º 3 do artigo 10.º do Regulamento de 

Projetos de Interesse Municipal, o contrato de concessão de benefícios 

fiscais e taxas municipais, deverá ser outorgado no prazo de 180 dias, 

a contar da data da notificação. ------------------------------------ 

c) Celebrado o contrato de concessão de benefícios tributários 

outorgados, este deverá ser levado ao conhecimento da Assembleia 

Municipal em vista à fiscalização do cumprimento do presente 

regulamento, na primeira sessão daquele órgão deliberativo. --------  

d) Remeter para a Divisão de Gestão e Ordenamento do Território 

(DGOT) cópia da informação para ser anexada ao respetivo processo de 

licenciamento (301/09). -------------------------------------------- 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE SUSTENTABILIDADE E COMPETITIVIDADE, 

ARQ. RODRIGO MOREIRA, DE 17.06.2015-------------------------------- 

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 

que profira despacho no sentido de propor ao Executivo Municipal;--- 

(i) a aprovação da proposta de benefícios tributários municipais 

(taxas urbanísticas e administrativas) a favor do peticionário Senhor 

Isolino Perdigão Marçal nos termos e nos valores indicados na 

informação técnica; ------------------------------------------------ 

(ii) aprovação da estratégia procedimental preconizada no que respeita 

à notificação, à celebração do respetivo contrato de concessão de 

benefícios, bem como do encaminhamento final do processo para Divisão 

de Gestão e Ordenamento do Território (DGOT) cópia da informação para 

ser anexada ao respetivo processo de licenciamento (301/09).--------- 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO, DE 2015.07.14. ---------------------------------------------  

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 

2015.07.14. -------------------------------------------------------- 

A reunião de Câmara------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

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

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

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para apresentar os seguintes 

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

1. Da análise do processo, subsistem algumas dúvidas sobre a utilização 

da Água, no âmbito da materialização do projeto, em apreciação. ----- 

2. Os serviços municipais devem ponderar, atempadamente, as questões 

relacionadas com a distribuição e consumos de água que estão 

subjacentes à concretização de tal projeto. ------------------------ 

3. Atendendo ao interesse estratégico do projeto, sugeriu uma pequena 

reunião com o empreendedor, não sendo o mesmo obrigado a tal, em vista 

a ter um contacto mais rigoroso e esclarecido, sobre a realidade e 

dimensão do projeto. ------------------------------------------------ 
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4. Em tal reunião, poderão ser esclarecidos todos os aspetos 

relacionados com o acesso e distribuição de água e, bem assim, no que 

diz respeito ao tratamento dos respetivos efluentes, sendo ponderada 

a eventual sobrecarga das infra estruturas existentes, tanto mais que 

o projeto envolve uma atividade pecuária. --------------------------- 

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

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

Eng. João Adérito Moura Moutinho, para tecer os seguintes comentários, 

relativamente ao assunto em apreciação: ---------------------------- 

1. A componente ambiental deve ser acautelada, no âmbito da execução 

do projeto. -------------------------------------------------------- 

2. Em tempo oportuno, solicitou uma alteração ao regime do regulamento 

relacionado com o apoio a projetos de interesse público municipal. 

3. Pese embora tal alteração não tenha sido, até à presente data, 

promovida, irá votar favoravelmente a proposta, considerando o número 

de postos de trabalho criados com a concretização do projeto, para 

além do investimento privado que o mesmo envolve. ------------------ 

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

Sequencialmente, o Senhor Vice-presidente da Câmara, registou o facto 

de não haver qualquer inconveniente no agendamento da reunião de 

trabalho sugerida pelo Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. 

Francisco António Chaves de Melo, e para o fim em vista. ------------ 

  

 

XIII 

DIVERSOS 

 

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, para constar se lavrou a presente ata, e 

eu, Marcelo Caetano Martins Delgado, redigi e vou assinar, junto do 

Presidente. -------------------------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 


