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Nº 24  – Reunião  ordinária da 

Câmara  Municipal   de  Chaves 

                                 Realizada no dia 16 de outubro 

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

Aos dezasseis dias do mês de outubro do ano dois mil e quinze, nesta 

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

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

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

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

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

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

Sr. Dr. Paulo Francisco Teixeira Alves e 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 nove horas 

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

previamente elaborada e datada de treze de outubro 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 Senhor Presidente da Câmara, Arq. António Cândido 

Monteiro Cabeleira, tendo prestado esclarecimentos e facultado 

documentos, aos Vereadores interessados, sobre as seguintes matérias 

relacionadas com a intervenção municipal, a saber: ------------------ 

- Relatório da Feira dos Santos de 2014 – Sobre esta matéria, o Senhor 

Presidente da Câmara deu conhecimento, ao Executivo Municipal, e 

facultou cópia do Relatório da Feira dos Santos, Edição de 2014. ---- 

- Deslocação oficial, a Bruxelas, no âmbito do projeto “Eurocidade” – 

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

ao Executivo Municipal, da sua deslocação a Bruxelas, nos pretéritos 

dias 13, 14 e 15 de outubro, no âmbito do projeto “Eurocidade“, para 

receber a distinção, concedida pelas instâncias comunitárias, 

relativamente ao projeto desenvolvido pela “Eurocidade” Chaves-Verin. 

Tal distinção, denominada “City Star”, de inquestionável prestígio, à 

escala da união europeia, veio a reconhecer o mérito do projeto europeu 

consubstanciado na “Eurocidade” Chaves- Verin. ---------------------- 

- Visita ao Concelho de Chaves dos Embaixadores de França e India – 

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

ao Executivo Municipal, da visita agendada, para o próximo dia 30 de 

outubro, ao Concelho de Chaves, dos Senhores Embaixadores da França e 

da India. ----------------------------------------------------------- 

Considerando que tal visita oficial é coincidente com a data de 

realização da próxima reunião ordinária pública da Câmara Municipal, 

o Senhor Presidente da Câmara solicitou a alteração da data da 

sobredita reunião para o próximo dia 29 de outubro, a partir das 15:00 

horas. ------------------------------------------------------------- 

Tal alteração quanto à data de realização da próxima reunião ordinária 

da Câmara Municipal, mereceu plena concordância de todos os presentes. 

Neste contexto, dever-se-ão adotar os habituais procedimentos, em 

vista à devida divulgação pública e interna de tal alteração. ------- 
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- Orçamento participativo – Sobre esta matéria, o Senhor Presidente 

da Câmara deu conhecimento, ao Executivo Municipal, do encerramento, 

no dia de ontem, do procedimento de votação relacionado com o orçamento 

participativo. ----------------------------------------------------- 

Tal procedimento envolveu a participação de mais de 1.000 concidadãos. 

O resultado final só será apurado após a abertura das respetivas urnas. 

Nesse sentido, nos termos regulamentares, irá ser convocado o 

respetivo Conselho responsável por tal escrutínio. ------------------ 

 

 

II – INTERVENÇÃO DO VEREADOR, SENHOR JOÃO CARLOS ALVES NEVES. ------- 

Usou da palavra, o Senhor Vereador, João Carlos Alves Neves, tendo 

prestado esclarecimentos sobre as seguintes matérias relacionadas com 

a intervenção municipal, a saber: ----------------------------------- 

– Localização de faixa amarela de estacionamento: Sobre está matéria, 

o Vereador interveniente informou que, em devido tempo, foi autorizada 

a pintura de uma faixa amarela de estacionamento, na zona do Quartel 

dos Bombeiros de Salvação Pública. ---------------------------------- 

1 – A sobre dita faixa amarela, a qual teve como objeto a preocupação 

do Vereador, Senhor Dr. Francisco Melo, foi pintada, abusivamente, 

apresentando uma dimensão aproximada de 25 metros. ------------------ 

2 – Esta situação já esta a ser, na presente data, corrigida, mediante 

a intervenção dos serviços municipais responsáveis. ----------------- 

– Alterações ao regime de circulação rodoviária e estacionamento: 

Sobre está matéria, o Vereador interveniente deu nota das medidas de 

trânsito que foram introduzidas, tendo em vista corrigir algumas 

situações de circulação e estacionamento, em algumas artérias da 

cidade, muito concretamente, na zona de Santo Amaro, Zona do Jardim 

do Tabolado e Rua dos Maristas, na Madalena. ------------------------ 

  

 

III - INTERVENÇÃO DA VEREADORA DO PARTIDO SOCIALISTA, SENHORA DRA. 

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

Usou da palavra, a Vereadora do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula 

Cristina Barros Teixeira Santos, para abordar duas questões 

relacionadas com a atividade municipal, muito concretamente, no que 

concerne a apresentação de considerações adicionais, sobre alguns 

pontos analisados na reunião de Câmara anterior, muito concretamente, 

sobre o dossiê relacionado com a Empreitada “Museu das Termas Romanas”, 

e, ainda, num segundo plano de análise, na avaliação dos dados exarados 

no anuário financeiro dos municípios, com projeção no ano de 2014.--- 

Assim, sobre a segunda temática acima evidenciada, há duas grandes 

questões que devem ser salientadas, a saber: ------------------------ 

a) O Município de Chaves aparece identificado, no referido estudo, 

como o 2º Município que apresentou uma taxa de variação positiva na 

aquisição de bens e serviços, registo que é, manifestamente, a 

contraciclo relativamente à estratégia defendida pelo Partido 

Socialista e centrada num melhor aproveitamento dos recursos próprios 

da Autarquia; ------------------------------------------------------- 

b) Dos 308 Municípios, o Município de Chaves continua a estar 

posicionado no primeiro patamar dos Municípios Portugueses que 

apresentam passivos financeiros elevados (Posição n.º 37º), sendo 

certo que tal registo é também preocupante no que concerne ao aumento 

do passivo e na dívida registados, em tal estudo. ------------------- 

Embora haja alguns resultados financeiros positivos, também era melhor 

que assim não fosse, tendo em atenção que o Município recorreu a dois 
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instrumentos de resgate financeiro, muito concretamente, o “PAEL” e o 

Plano de Saneamento Financeiro. ------------------------------------- 

No entanto, os indicadores económicos constantes, em tal estudo, 

evidenciam que o Município de Chaves está muito aquém de prosseguir 

um caminho que garanta o equilíbrio das suas contas. ---------------- 

A variação positiva na aquisição de bens e de serviços não leva a 

Autarquia a entrar no caminho da sustentabilidade financeira, tanto 

mais que o mesmo teve de recorrer a instrumentos financeiros de 

resgate. ----------------------------------------------------------- 

Por outro lado, a empresa municipal apresenta o 28º pior resultado 

financeiro. -------------------------------------------------------- 

É verdade que esta situação poderá ser, parcialmente, atribuída ao 

encerramento transitório do balneário, no pretérito ano de 2014. ---- 

Registe-se que, em tempo oportuno, foi solicitada a elaboração de um 

relatório tendo, precisamente, em vista a avaliação do impacte 

económico, social e financeiro associado ao encerramento do balneário 

termal. ------------------------------------------------------------ 

Embora o passivo registado não seja grande, a empresa municipal 

apresenta resultados financeiros nada satisfatórios, estando muito 

longe de poderem ser considerados resultados financeiros positivos. - 

Estes dados saltam à vista do conteúdo do relatório, ora, em 

apreciação, embora se registe alguma evolução positiva. ------------- 

Sendo certo que tal evolução se deve, quase, em exclusivo, ao recurso 

de financiamento extraordinário, o qual irá ser suportado pelas 

gerações vindouras. ------------------------------------------------- 

Regista-se, ainda, que, no âmbito do ranking dos melhores Municípios 

do distrito de Vila Real, o Município de Chaves não consta em nenhum 

deles. ------------------------------------------------------------- 

Quanto à primeira questão, inicialmente, colocada e relacionada com a 

prorrogação do prazo da empreitada “Museu das Termas Romanas”, foi por 

si referido, na anterior reunião de Câmara, que um verdadeiro líder 

não pode estar, sistematicamente, à espera que as coisas aconteçam.-- 

Um líder tem de fazer as coisas acontecer. -------------------------- 

De facto, esta posição algo passiva do senhor presidente da Câmara vai 

traduzir-se, seguramente, na obtenção de resultados nada satisfatórios 

para o desenvolvimento do Concelho e para os cidadãos. -------------- 

O ponto da proposta de prorrogação do prazo da empreitada, no qual é, 

expressamente, mencionado o facto relacionado com a adoção de boas 

práticas de construção, é perigoso, colocando sérias dúvidas sobre o 

acompanhamento da empreitada, ao longo de toda a sua execução, 

situação, essa sim, que pode colocar em causa a ação da fiscalização 

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

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

De imediato, na sequência da intervenção, que antecede, usou da 

palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo, sobre a matéria, 

prestado os seguintes esclarecimentos: ------------------------------ 

1 – O recurso ao financiamento externo não diminuiu o valor global da 

dívida do Município. ------------------------------------------------ 

2 – O que quer dizer que, se a dívida global do Município diminuiu, 

então, é porque a gestão municipal desenvolvida permitiu, 

efetivamente, tal diminuição. --------------------------------------- 

3 – Por outro lado, a recuperação financeira da autarquia não é 

possível quando se pretende fazer obras, conceder regalias sociais e, 

simultaneamente, cobrar taxas municipais e impostos municipais nos 

seus valores mínimos. ----------------------------------------------- 

4 – O mandato autárquico em curso, deve ser apreciado desde o seu 

ponto de partida e até ao seu ponto de chegada. --------------------- 
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5 – E o ponto de partida traduziu-se na existência de um passivo 

financeiro significativo da autarquia, passivo esse que vem sendo, 

progressivamente, diminuído, sem agravar, significativamente, os 

tributos impostos sobre os cidadãos. -------------------------------- 

6 – A situação financeira da autarquia não pode deixar de ser 

compreendida tendo em atenção a dívida existente junto da empresa 

“Águas do Norte”. --------------------------------------------------- 

7 – Quanto a aquisição de bens e serviços e à variação positiva 

registada no estudo referido pela Vereadora, Dra. Paula Barros, tal 

situação está justificada pela aquisição de serviços especializados 

que não podem ser, internamente, executados. ------------------------ 

8 – Esta situação sai, ainda, agravada pelo facto da autarquia não 

poder recrutar novos colaboradores. --------------------------------- 

9 – No que concerne à empresa municipal, a mesma só poderia ter 

resultados negativos, atendendo ao encerramento do balneário termal, 

situação que só poderia ter sido evitada se tivesse sido tomada uma 

medida de gestão que pusesse em causa os direitos laborais dos seus 

trabalhadores, estratégia que não seria a mais justa e adequada. ---- 

10 – No ano de 2015, atendendo à frequência já registada, no respetivo 

balneário, a gestão da empresa irá ter, seguramente, resultados, 

manifestamente, positivos. ------------------------------------------ 

11 – Quanto ao estudo sugerido pela Vereadora, Dra. Paula Barros, 

sobre o impacte do encerramento transitório do balneário termal, 

dever-se-á referir que não é fácil tirar conclusões, com o devido 

rigor, sobre tal matéria, tanto mais que isso implicaria uma avaliação 

da situação das empresas relacionadas com o turismo termal, facto que, 

na prática, não é muito exequível. ---------------------------------- 

12 – Quanto à empreitada denominada “Museu das Termas Romanas”, os 

atrasos nela registados, nada têm a ver com falta de planeamento da 

obra, mas sim, tendo em atenção a difícil situação que, atualmente, 

atravessa o próprio mercado de obras públicas, o qual não pode ser 

dissociado da situação económica do País, a qual atinge a 

sustentabilidade económica das empresas de construção civil. -------- 

13 – Relativamente à empreitada, em apreciação, o problema não deve 

ser situado na área da fiscalização, mas sim, tendo em atenção a 

especificidade e complexidade do projeto da obra, tendo sido o mesmo 

alterado por determinação da Direção Regional da Cultura Norte, 

embora, tal organismo, tenha dado, na fase inicial, parecer favorável 

à aprovação do projeto. --------------------------------------------- 

14 – O episódio relacionado com a construção do passadiço já se 

encontra resolvido, embora tenha sido provocado por uma atitude, de 

alguma teimosia, por parte do projetista que, embora dispondo de 

direitos de autor, sobre o projeto, veio, mais tarde, a admitir que 

tal solução inicial não era a mais adequada. ------------------------ 

15 – A fiscalização municipal não teve, aqui, qualquer tipo de 

responsabilidade, limitando-se a acompanhar, preventivamente, a obra, 

não tendo a mesma poder para alterar projetos da Autarquia. --------- 

16 – É prudente esperar pelo encerramento do ano económico de 2015, 

sendo certo que, nessa altura, o Município de Chaves irá melhorar, 

seguramente, todos os indicadores económicos divulgado pelo anuário 

financeiro das autarquias. ------------------------------------------ 

17 – o dossiê “Aguas de Portugal” atinge, de forma significativamente 

negativa, a situação financeira da autarquia, sendo expectável que, 

até ao final do ano em curso, estejam reunidas as condições para a 

resolução equilibrada desta matéria, em coordenação com o grupo “Aguas 

do Norte”. ---------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------  
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Retomou a palavra, a Vereadora do Partido Socialista, Senhora Dra. 

Paula Cristina Barros Teixeira Santos, para referir que nunca 

pretendeu, em momento algum, colocar em causa o rigor de atuação da 

fiscalização municipal. --------------------------------------------- 

Por outro lado, relativamente à gestão protagonizada pela empresa 

municipal, é inequívoco que os dados, ora, publicados acabam por 

conformar o impacte negativo do encerramento do balneário termal de 

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

Sendo certo que existem sempre alguns meios idóneos para avaliar o 

impacte negativo do encerramento do dito balneário na economia 

flaviense. --------------------------------------------------------- 

Por outro lado, quanto à variação positiva registada na aquisição de 

bens e serviços, a mesma é ainda menos compreensível quando a 

autarquia, na conjuntura atual, não vem promovendo novas obras 

públicas. ---------------------------------------------------------- 

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

De imediato, na sequência da intervenção, que antecede, usou da 

palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo, sobre a matéria, 

prestado os seguintes esclarecimentos: ------------------------------ 

1 – O recurso à contratação externa é quase inevitável, em certos 

domínios de intervenção da Autarquia, nomeadamente na área dos 

serviços especializados (projetos e consultadoria jurídica). -------- 

2 – A aquisição de serviços só pode ser considerada negativa se a 

mesma consubstanciar desperdício ou má gestão. ---------------------- 

3 – Agora, se tal aquisição de bens e serviços tiver, no seu núcleo, 

a contratação de serviços especializados, indispensáveis à realização 

das atribuições das autarquias, nomeadamente na área do projeto, 

então, tal gestão não pode ser considerada negativa ou errada. ------ 

4 – A aquisição de serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos é, 

também, uma aquisição de serviços que tem uma grande influência nos 

indicadores publicados. --------------------------------------------- 

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

Complementando a intervenção que antecede, usou da palavra o Vereador, 

Dr. Paulo Alves, tendo referido que o registo positivo de aquisição 

de bens e serviços deve ser fundamentado, para além das razões 

anteriormente invocadas pelo Senhor Presidente da Câmara, tendo em a 

regularização progressiva da dívida relacionada com os serviços 

prestados pelo grupo “Águas de Trás os Montes”, hoje, grupo “Águas do 

Norte”, serviços esses que são também integrados nesta área da 

contratação pública. ------------------------------------------------ 

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

Retomou a palavra, a Vereadora do Partido Socialista, Senhora Dra. 

Paula Cristina Barros Teixeira Santos, para referir que esta 

explicação, anteriormente, avançada pelo Vereador, Dr. Paulo Alves, 

acaba por ser mais consistente, lógica e clara, relativamente ao 

argumentário apresentado, sobre a matéria, pelo Senhor Presidente da 

Câmara. ------------------------------------------------------------ 

Por outro lado, o Senhor Presidente da Câmara referiu, na sua 

intervenção, que o recurso ao “PAEL” e ao plano de saneamento 

financeiro, não teve qualquer impacto no valor global da divida. ---- 

No entanto, o maior sacrifício dos flavienses é não terem condições 

para poderem viver na sua terra, sendo certo que Chaves tem condições 

particulares que permitem desenvolver o Concelho, desde que sejam 

postas em marcha políticas públicas ativas para a fixação de pessoas. 

Congratula-se, porém, com o premio atribuído pelas instâncias 

europeias, no âmbito do projeto “Eurocidade“ e, bem assim, pelo número 

de participantes no orçamento participativo. ------------------------ 
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Por último, congratula-se, também, pela esperança evidenciada, pelo 

Senhor Presidente da Câmara, no sentido de que o próximo anuário 

financeiro traduza indicadores mais positivos para o Concelho de 

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

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

De seguida usou da palavra o Vereador, Senhor Dr. Paulo Alves, para 

referir que o Município de Chaves, no sobredito anuário financeiro, 

encontra-se posicionado como o 9º Município, para efeitos de 

investimento público. ----------------------------------------------- 

Por outro lado, o estudo financeiro evidencia, também, uma melhora 

significativa da Autarquia no que concerne ao prazo de pagamento aos 

respetivos fornecedores. -------------------------------------------- 

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

Retomou a palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo, sobre a 

matéria, em apreciação, prestado os seguintes esclarecimentos 

adicionais: -------------------------------------------------------- 

Uma análise séria, sobre a situação financeira do município de Chaves, 

deve ser perspetivada, não só na lógica da despesa pública, despesa 

essa que tem uma componente muito elevada, mas também na lógica assente 

na eficácia da arrecadação das receitas, sem colocar em crise o papel 

social da autarquia. ------------------------------------------------ 

As receitas urbanísticas caíram significativamente, facto que não é 

indiferente à crise do imobiliário. --------------------------------- 

Por outro lado, a Autarquia, embora passando por esta conjuntura 

financeira desfavorável, não deixou de fazer investimentos relevantes, 

em áreas de intervenção decisivas para o desenvolvimento local, 

nomeadamente com a criação de um excelente parque empresarial, parque 

esse que vem acolhendo algumas empresas relevantes. ----------------- 

A autarquia, contrariamente ao afirmado, não está de braços cruzados. 

Foi criado um gabinete de apoio ao empreendedorismo. ---------------- 

O Setor Hoteleiro vai ter, a curto prazo, uma nova unidade, com todas 

as vantagens daí emergentes para o Turismo e para o Concelho. ------- 

O problema relacionado com a queda demográfica não é exclusivo do 

Município de Chaves, sendo tal fenómeno extensível a todo o País, com 

maior acuidade na zona interior. ------------------------------------ 

Trata-se, inquestionavelmente, de um problema nacional grave, o qual 

se reflete, de forma mais intensa, no interior do País. ------------- 

A aposta no ensino promovido pelo IPB é, claramente, mais uma medida 

que irá, seguramente, fixar ou atrair população para o Concelho de 

Chaves, sendo certo que a desconsideração de alguns serviços públicos 

instalados no concelho, nada contribuiu para a eficácia e eficiência 

das políticas públicas locais centradas na fixação de pessoas. ------ 

 

 

IV - 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, para questionar, o Senhor Presidente da 

Câmara, relativamente às seguintes matérias correlacionadas com a 

atividade municipal: ------------------------------------------------ 

- Parque Infantil do Jardim do Tabolado: Sobre esta matéria, o Vereador 

interpelante começou por chamar a atenção para a necessidade de 

realização de obras de conservação do Parque Infantil do Tabolado, 

muito concretamente, no seu piso, já que o mesmo apresenta fissuras 

significativas, as quais podem colocar em causa a segurança dos seus 

utilizadores. ------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------- 
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De imediato, na sequência da intervenção, que antecede, usou da 

palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo prestado, sobre a 

matéria, em apreciação, os seguintes esclarecimentos: --------------- 

– Na presente data, está a ser preparada uma intervenção ao parque 

infantil, em vista a proceder à reparação do piso e à manutenção do 

restante mobiliário do parque. -------------------------------------- 

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

- Rua do Olival: Sobre esta matéria, o Vereador interpelante deu nota 

do abatimento da faixa de rodagem, contigua ao “Museu das Termas 

Romanas”, com projeção na Rua do Olival, sugerindo que tal anomalia 

seja, rapidamente, solucionada, pelo Empreiteiro responsável pela 

execução da Obra denominada “Museu das Termas Romanas”. ------------- 

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

De imediato, na sequência da intervenção, que antecede, usou da 

palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo prestado, sobre a 

matéria, em apreciação, os seguintes esclarecimentos: --------------- 

- O abatimento da referida via, já se encontra devidamente identificado 

pelos serviços de fiscalização municipal. --------------------------- 

A reparação, de tal anomalia, será assegurada pelo empreiteiro da obra 

pública “Museu das Termas Romanas”. --------------------------------- 

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

- Painel Interativo: Sobre esta matéria, o Vereador interpelante, deu 

nota da falta de informação, sobre a atividade do Concelho, nas suas 

diversas componentes, registada no Painel Interativo instalado, junto 

ao Museu da Região Flaviense. --------------------------------------- 

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

De imediato, na sequência da intervenção, que antecede, usou da 

palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo prestado, sobre a 

matéria, em apreciação, os seguintes esclarecimentos: --------------- 

- Na presente data, estão a ser elaborados, pelos diversos serviços 

municipais, os conteúdos que irão ser objeto de consulta, em tal 

painel, não estando o mesmo, ainda, em pleno funcionamento. --------- 

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

- Colocação de Lomba, na Ladeira do Calvário: Sobre esta matéria, o 

Vereador interpelante, deu nota que, na presente data, ainda não foi 

colocada a lomba redutora de velocidade, na Ladeira do Calvário. ---- 

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

De imediato, na sequência da intervenção, que antecede, usou da 

palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo prestado, sobre a 

matéria, em apreciação, os seguintes esclarecimentos: --------------- 

- A colocação da lomba está dependente de disponibilidade operacional, 

por parte na unidade orgânica competente, para a colocação da mesma. 

No entanto, a execução desta ação, em espaço de domínio público, já 

foi solicitada à unidade orgânica municipal competente. ------------- 

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

- Colocação de Sinalização na Avenida do Tâmega: Sobre esta matéria, 

o Vereador interpelante deu nota que, na presente data, ainda não foi 

colocada a qualquer tipo de sinalização, horizontal ou vertical, na 

Avenida do Tâmega, de forma a dotar tal infraestrutura rodoviária de 

melhores condições de segurança para os automobilistas e para os peões. 

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

- Relatório da Festa dos Povos: Sobre esta matéria, o Vereador 

interpelante deu nota que, na presente data, ainda não lhe foi 

entregue, conforme o solicitado, o relatório sobre a avaliação da 

Festa dos Povos, realizada no passado mês de agosto do corrente ano.- 

-------------------------------------------------------------------- 
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De imediato, na sequência da intervenção, que antecede, usou da 

palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo prestado, sobre a 

matéria, em apreciação, os seguintes esclarecimentos: --------------- 

- O referido relatório já foi solicitado, aos competentes serviços 

municipais. -------------------------------------------------------- 

Logo que o mesmo esteja concluído, o mesmo será levado ao conhecimento 

deste órgão Executivo. ---------------------------------------------- 

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

 

 

V - 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, para questionar o Senhor Presidente da Câmara, 

relativamente às seguintes matérias correlacionadas com a atividade 

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

- Pacto do Alto Tâmega – Sobre esta matéria, o Vereador interpelante 

começou por referir que o Partido Socialista regista alguma apreensão 

relativamente ao Pacto do Alto Tâmega, tanto mais que o documento 

relacionado com esta matéria não foi objeto de devida divulgação. --- 

Tal preocupação sai, ainda, agravada pelo facto da preparação e 

execução de tal documento estar confiada, ao Senhor Dr. João Batista, 

alto funcionário da CIM do Alto Tâmega, que já deu provas de produzir 

textos enganadores e/ou pouco rigorosos. ---------------------------- 

Tememos que o pacto do Alto Tâmega continue a seguir o caminho do 

projeto denominado “Chaves 2015”, o qual constituiu um engano para os 

flavienses, engano esse que saiu caro para o seu bolso, nomeadamente, 

mediante o aumento do IMI e do preço da água e do saneamento e IRS. - 

Essa pesada fatura permitiu, nos últimos quatro anos, um volume de 

receita de, aproximadamente, 16 milhões de euros, com projeção nos 

últimos quatro anos, valor esse suportado pelos flavienses. --------- 

Neste contexto, faz fé que o Pacto do Alto Tâmega tenha a virtualidade 

para desenvolver o concelho, aliviando os bolsos dos flavienses, e que 

não se traduza na execução de obras faraónicas, sem qualquer utilidade 

para o desenvolvimento do Concelho e para o bem-estar das populações 

locais. ------------------------------------------------------------ 

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

De imediato, na sequência da intervenção, que antecede, usou da 

palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo prestado, sobre a 

matéria, em apreciação, os seguintes esclarecimentos: --------------- 

No que concerne aos números apresentados, na declaração que antecede, 

do Vereador do Partido Socialista, os mesmos não merecem qualquer 

comentário, atendendo ao seu irrealismo. ---------------------------- 

Salientou que Chaves aparece sempre nos trinta municípios do País que 

realizaram maior investimento público em prol dos seus concidadãos.-- 

O eventual excesso de carga fiscal evidenciado, na dita declaração, 

do Vereador do Partido Socialista, não foi muito censurado pelos 

flavienses, atendendo aos últimos resultados eleitorais. ------------ 

- Atual direção da CIM do Alto Tâmega – Sobre esta matéria, o Vereador 

interpelante sublinhou o facto de desconhecer a atual composição da 

direção da CIM do Alto Tâmega, não sendo, este Executivo, devidamente, 

informado, sobre tal matéria. --------------------------------------- 

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

De imediato, na sequência da intervenção, que antecede, usou da 

palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo prestado, sobre a 

matéria, em apreciação, os seguintes esclarecimentos: --------------- 
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A atual direção da CIM tem como presidente, o Presidente da Câmara de 

Ribeira de Pena, e como Vice-presidentes, os Presidente da Câmara 

Municipal de Chaves e o Presidente da Câmara Municipal de Valpaços. - 

No próximo ano, acolhendo uma lógica de rotatividade no exercício de 

tais funções, tal Órgão da CIM, será presidido pelo Presidente da 

Câmara de Valpaços. ------------------------------------------------- 

A presente informação já tinha sido transmitida a este Órgão Executivo, 

em anterior reunião. ------------------------------------------------ 

- Procedimento de ocupação da via pública, na zona da ponte de São 

Roque – Sobre esta matéria, o Vereador interpelante, Senhor Dr. 

Francisco Melo, solicitou esclarecimentos, sobre o procedimento 

adotado pela autarquia, tendo em vista a legítima ocupação de espaço 

público, junto à ponte de São Roque. -------------------------------- 

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

De imediato, na sequência da intervenção, que antecede, usou da 

palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo prestado, sobre a 

matéria, em apreciação, os seguintes esclarecimentos: --------------- 

A ocupação de espaço público, junto à ponte de São Roque, deve ser 

perspetivada, tendo em linha de conta o carater excecional associado 

à organização da Feira dos Santos, organização essa que, de acordo com 

o protocolo, oportunamente, aprovado, por este executivo, está 

confiada à “ACISAT”. ------------------------------------------------ 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 02 de outubro de 2015. ------------------------- 

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

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

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. PROPOSTA DE VENDA DE 1000 EXEMPLARES DO LIVRO “– CHAVES – UM 

OLHAR SOBRE O PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO E ARQUEOLÓGICO”, 2ª EDIÇÃO;”.- 

DESPACHO Nº49/GAP/15.PARA RATIFICAÇÃO. ------------------------------ 

Foi presente o despacho identificado em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

A candidatura “Chaves Monumental – Valores Culturais e Patrimoniais”, 

aprovada no âmbito do Eixo Prioritário IV – Qualificação do Sistema 

Urbano, integrou várias ações das quais, inserida no Programa 

Estratégico de Divulgação e Promoção, resultou a impressão do Livro 

“Chaves - Um Olhar sobre o Património Arquitetónico e Arqueológico;-- 

Aquando da apresentação pública do referido livro houve inúmeras 

manifestações de interesse na aquisição do mesmo, às quais não foi 

possível atender, tendo em conta tratar-se de uma obra financiada por 

fundos comunitários;------------------------------------------------ 

II - Fundamentação:-------------------------------------------------- 
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Considerando tratar-se de uma obra de extraordinário valor promocional 

da cidade de Chaves, sendo por isso de grande interesse permitir que 

a mesma possa chegar a um maior número de pessoas;------------------- 

Considerando que a realização de uma 2ª edição revista e atualizada 

através da adição de um texto da autoria de Carlos Magno e inserção 

de mais fotos permitiria a sua colocação à venda ao público;--------- 

Considerando que através da informação nº 4/GAP/2015, datada de 25 de 

setembro, foi despoletado um procedimento legal de aquisição de 1000 

exemplares de uma 2ª edição revista e atualizada, de acordo com o 

descrito no ponto anterior;------------------------------------------ 

Considerando que no próximo dia 10 de outubro será realizado um 

Colóquio subordinado ao tema “Diferentes formas de interpretar o real” 

onde será apresentada a 2ª edição do referido livro;----------------- 

Considerando que por razões que se prendem com a provisão da mercadoria 

essencial ao processo produtivo, não foi possível obter garantia total 

por parte da gráfica responsável quanto ao número de livros disponíveis 

até ao dia 10 de outubro, o que impossibilitava a decisão sobre a sua 

colocação ou não à venda, nesta mesma data, como seria expectável;--- 

Considerando que, neste dia existe a confirmação por parte da gráfica, 

da disponibilização de 200 exemplares até ao dia 10 de outubro;------ 

Considerando que nos termos do disposto na alínea c), do nº 1, do 

artigo 33º do Anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro, compete à 

Câmara Municipal alienar bens móveis, podendo o Presidente da Câmara 

praticar quaisquer atos da competência daquele órgão executivo, sempre 

que o exijam as circunstâncias excecionais e urgentes e não seja 

possível reunir extraordinariamente a Câmara, nos termos do disposto 

do nº 3 do artº 35º, do Anexo I à supra mencionada Lei, ficando o 

mesmo sujeito à ratificação da Câmara, na próxima reunião após a sua 

prática, sob pena de anulabilidade;---------------------------------- 

Considerando que, no caso individual e concreto se encontram reunidos 

os pressupostos de verificação cumulativa legalmente exigidos em tal 

comando normativo, muito concretamente a urgência indissociável da 

tomada de decisão atempada por forma a dar concretização à venda dos 

referidos livros, na data da sua apresentação e a impossibilidade 

objetiva de convocação de reunião extraordinária, para o efeito.----- 

II – Despacho em Sentido Estrito------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões anteriormente expostas, ao abrigo 

do disposto no nº 3, do artigo 35º, do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 

12 de setembro, determino o seguinte:-------------------------------- 

1-  Que se proceda à venda dos livros ao público em geral, a partir 

do dia 10 de outubro, aquando da apresentação da 2ª edição;---------- 

2-  Que sejam colocados à venda pelo valor de 12,00€ a título 

promocional para as 100 primeiras aquisições e após este número, os 

mesmos sejam vendidos a 15,00€ (com Iva incluído) nos espaços públicos 

municipais: Museu da Região Flaviense, Biblioteca Municipal, Museu de 

Arte Contemporânea Nadir Afonso, Posto de Turismo, entre outros;----- 

3- Que a presente receita se enquadre na económica:07.01.02.------ 

4- Que o presente despacho seja objeto de ratificação pelo executivo 

municipal, na próxima reunião de câmara ordinária nos termos do 

disposto no nº 3, do artº 35, do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro.----------------------------------------------------------- 

Chaves, 08 de outubro de 2015---------------------------------------- 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara datado do pretérito dia 

08.10.2015. -------------------------------------------------------- 
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2.2.“PROPOSTA DE CONDECORAÇÃO A MARIA DO SAMEIRO PIZARRO BRAVO SOARES 

PINTO. PROPOSTA Nº110/GAP/15 ---------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Exposição----------------------------------------------------------- 

De acordo com o Regulamento de Concessão de Condecorações Municipais, 

aprovado em reunião ordinária de Assembleia Municipal de vinte e oito 

de Abril de 1992, as medalhas municipais destinam-se a distinguir 

pessoas singulares ou coletivas, nacionais ou estrangeiras, que se 

notabilizem pelos seus méritos pessoais ou feito cívicos e ainda 

funcionários do Município, pelo desempenho das suas funções.--------- 

Ainda nos termos do aludido regulamento, artigo 2º, “as medalhas 

municipais são cinco, assim designadas: de Honra, de Mérito, de Valor 

e Altruísmo, de Bons Serviços, de Dedicação”.------------------------ 

Neste contexto, a medalha de Honra do Município destina-se a distinguir 

as pessoas singulares ou coletivas, nacionais ou estrangeiras, que 

tenham prestado ao Município serviços ou concedido benefícios de 

excecional relevância ou se tenham distinguido pelo seu valor em 

qualquer ramo de atividade humana, ou ainda por relevante ato de 

coragem ou abnegação, cujo nome, por esse feito, se torne 

intrinsecamente ligado ao Município de Chaves. A atribuição da medalha 

de Honra da cidade, confere ao agraciado singular o título de “Cidadão 

Honorário do Município Flaviense”. ---------------------------------- 

A medalha Municipal de Mérito destina-se a distinguir as pessoas 

singulares ou coletivas, nacionais ou estrangeiras, de cujos atos 

advenham assinaláveis benefícios para o Município, quer pela 

divulgação dos seus valores, quer pelo superior exercício de funções 

autárquicas, quer por se haverem notabilizado em qualquer ramo das 

ciências, da cultura, desporto ou no exercício de qualquer outra 

atividade”. -------------------------------------------------------- 

Da Proposta--------------------------------------------------------- 

De acordo com o consignado no Regulamento de Concessão de Condecorações 

Municipais do Município de Chaves, tomo a liberdade de propor ao 

executivo municipal, que no próximo dia 31 de outubro, seja concedida, 

nos termos do supra citado Regulamento das Condecorações Municipais, 

a MEDALHA DE MÉRITO GRAU PRATA, à flaviense Maria do Sameiro Pizarro 

Bravo Soares Pinto, pelo reconhecimento nacional e internacional que 

resultou da dedicação, inteligência e profissionalismo em prol do 

ensino e da cidade de Chaves.---------------------------------------- 

Maria do Sameiro Pizarro Bravo Soares Pinto nasceu no ano de 1936 e 

licenciou-se em História na Faculdade de Letras da Universidade de 

Coimbra;------------------------------------------------------------ 

De 1958 até 1974 exerceu funções docentes na Escola Industrial e 

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

Entre 1975 e 1978 foi diretora da Escola do Magistério Primário de 

Chaves, onde também lecionou a disciplina de Pedagogia; ------------- 

A sua competência profissional, os seus superiores valores humanos e 

sobretudo o que a todos soube ensinar, são reconhecidos pela 

generalidade dos seus ex alunos; que, por isso – e apesar dos anos 

decorridos – vão realizar um almoço-convívio com a sua saudosa 

professora no próximo dia 31 de Outubro;----------------------------- 

Fruto do carisma pessoal e empenhamento profissional da Dra. Maria do 

Sameiro Pizarro Bravo Soares Pinto, a cidade de Chaves e a Escola do 

Magistério Primário mereceram a atenção e o reconhecimento de 
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importantes instâncias internacionais das áreas do ensino e da 

pedagogia;---------------------------------------------------------- 

Em 1975 a Unesco, através do Ministério da Educação, solicitou à Escola 

do Magistério Primário de Chaves relatórios das Atividades de Contacto 

que tinha realizado naquele ano letivo, por as considerar inovadoras;- 

Em 1976 alunos da Escola do Magistério Primário de Chaves frequentaram 

um estágio no Centro Internacional de Estudos Pedagógicos de Sèvres, 

na França. No mesmo ano realizaram-se vários seminários na Escola do 

Magistério Primário de Chaves, com a participação de técnicas do Museu 

Nacional de Arte Antiga;--------------------------------------------- 

Em 1977, a escola dirigida pela professora Maria do Sameiro promoveu 

um seminário onde participaram, além dos professores da escola, uma 

inspetora do Ministério da Educação e os conceituados pedagogos 

parisienses J. Paul Blanc e Bernard Monthubert;---------------------- 

Também no ano de 1977 esteve na Escola do Magistério de Chaves um 

professor da Universidade de Filadélfia, dos EUA, para se informar in 

loco sobre o inovador trabalho pedagógico implementado, com 

reconhecido sucesso, naquele estabelecimento de ensino;-------------- 

Em 1978 participa no Congresso do Movimento da Escola Moderna, em 

Oloron-Sainte-Marie, na região administrativa francesa da Aquitânia. 

Neste ano, acompanhada por alguns professores e cerca de 50 alunos 

finalistas, visita várias escolas do Movimento “Escola Moderna” 

situadas nos Pirenéus franceses próximas da cidade de Pau, onde se 

realizam contactos e intervenções práticas;-------------------------- 

Ainda no ano de 1978, reconhecendo o pioneirismo e a inovação 

pedagógica da Escola do Magistério Primário de Chaves, o Ministério 

da Educação enviou à cidade de Chaves 42 professores do Curso de 

Formação de Professores da Universidade do Quebeque, Canadá, a fim de 

se inteirarem do trabalho desenvolvido pela escola e para, por seu 

intermédio, entrarem em contacto com o meio rural transmontano;------ 

Tais atividades, às quais ninguém poderá negar considerável 

relevância, colocaram a Escola do Magistério Primário de Chaves na 

órbita das reconhecidas internacionalmente como as mais modernas e 

inovadoras. -------------------------------------------------------- 

Os sucessos alcançados em vários projetos são a expressão maior do 

esforço, dedicação e empenho, considerados feitos notáveis que honram 

e orgulham todos os flavienses.-------------------------------------- 

Paços do Concelho de Chaves, 01 de outubro de 2015------------------- 

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

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

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

A votação decorreu por escrutínio secreto, nos termos do disposto no 

artigo 31º do Código do Procedimento Administrativo e n.º 3, do artigo 

55º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 setembro. -------------------- 

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

Apuramento da Votação: ---------------------------------------------- 

Votos a Favor – 7 ---------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

“A cerimónia de entrega da medalha, deverá ter a dignidade 

institucional compatível com o simbolismo da condecoração municipal.”-  
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2.3. EXECUÇÃO COERCIVA DA MEDIDA DE TUTELA DA LEGALIDADE URBANÍSTICA 

CONSUBSTANCIADA NA CESSAÇÃO DA UTILIZAÇÃO.- DESPEJO ADMINISTRATIVO -. 

DESTINATÁRIO: LUÍS ALBERTO DA COSTA TEIXEIRA E ASSOCIAÇÃO RECREATIVA 

E CULTURAL DA ZONA HISTÓRICA DE CHAVES;LOCAIS: - R/CHÃO E 1º ANDAR, 

SITO NA RUA DE SANTA MARIA MAIOR N.º 70, FREGUESIA DE SANTA MARIA 

MAIOR, CONCELHO DE CHAVES;- R/CHÃO, DO N.º 68, DA RUA DE SANTA MARIA, 

CHAVES. PROPOSTA Nº. 113/GAP/2015 ----------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Da fundamentação ----------------------------------------------- 

Considerando que, no pretérito dia 5 de agosto de 2015, veio a ser 

aplicada, a Luís Alberto da Costa Teixeira e ao estabelecimento 

denominado ¼ Escuro, medida de tutela da legalidade urbanística, 

consubstanciada na cessação da utilização, mediante Despacho nº 

35/GAP/20151, praticado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de 

Chaves, de acordo com o disposto no art. 109º, do DL n.º 555/99, de 

16 de Dezembro e ulteriores alterações, documento cujo teor aqui se 

dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e que 

se anexa sob o nº 1; ----------------------------------------------- 

Considerando que tal ato administrativo constante do aludido Despacho 

foi objeto de Providência Cautelar intentada pela Associação 

Recreativa e Cultural da Zona Histórica de Chaves contra o Município 

de Chaves (Processo nº 439/15.7BEMDL), a qual deu entrada no Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Mirandela, no pretérito dia 7 de agosto de 

2015, solicitando a suspensão da eficácia de tal ato administrativo. 

Considerando que o Município de Chaves apresentou a respetiva 

resposta, junto do Tribunal competente, sobre a matéria; ------------ 

Considerando que o Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela 

julgou improcedente a referida Providência Cautelar, conforme 

documento que se anexa sob o nº 2, mantendo-se, assim, inteiramente, 

válidos os efeitos constantes do referido Despacho; ---------------- 

Considerando que a Polícia de Segurança Pública do Comando Distrital 

de Chaves, veio através de oficio com registo de entrada nos serviços 

desta Autarquia nº 11392, de 9 de outubro, participar, junto deste 

Município, que o estabelecimento denominado “¼ Escuro”, no dia 8 de 

outubro de 2015, pelas 00:45h, “se encontrava em funcionamento com a 

música alta ouvindo-se do exterior, no interior com cerca de trinta a 

quarenta clientes”, conforme documento cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido e que se anexa sob o nº 3; --------------- 

Considerando que, neste contexto, não está a ser cumprida a ordem de 

cessação da utilização praticada pela entidade Administrativa 

competente, através de Despacho nº 35/GAP/2015; -------------------- 

Considerando que, neste plano de análise, não resta outra alternativa 

à Administração que não passe por adotar todas as diligências 

necessárias para execução coerciva da medida de tutela da legalidade 

urbanística praticada – cessação da utilização - mediante o despejo 

do imóvel em causa, de acordo com o disposto no nº2, do art. 109º, do 

DL nº 555/99, de 16 de Dezembro e ulteriores alterações; ----------- 

II – Da execução coerciva da medida de tutela da legalidade urbanística 

                                                           
1 Refira-se, em abono da verdade, que, no pretérito dia 11 agosto de 

2015, foi participado ao Ministério Público o desrespeito do ato 

administrativo que determinou a aplicação da medida de tutela da 

legalidade urbanística – Cessação da Utilização -, nos termos e para 

os efeitos previstos no nº1, do art. 100º do DL nº 555/99, de 16 de 

dezembro e ulteriores alterações. ---------------------------------- 
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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 despejo administrativo dos prédios2 sobre os quais 

recaiu Despacho nº35/GAP/2015, por forma a permitir a execução 

coerciva da medida de tutela da legalidade urbanística – cessação da 

utilização –, nos termos do quadro legal aplicável, muito 

concretamente, do disposto no nº2, do art. 109º do DL nº 555/99, de 

16 de Dezembro e ulteriores alterações; ----------------------------- 

b) Caso a Câmara Municipal adote deliberação, nos termos 

anteriormente sugeridos, deverá a mesma ser levada ao conhecimento dos 

destinatários da medida de tutela da legalidade urbanística estatuída 

no Despacho nº 35/GAP/201, através de competente notificação, por 

carta registada com aviso de receção; ------------------------------- 

c) Tal ato administrativo e consubstanciado no Despejo dos imóveis 

em causa, deverá prevalecer pelo período temporal correspondente a 10 

dias úteis, prazo manifestamente razoável para a execução coerciva da 

medida de tutela de tutela da legalidade urbanística – cessação da 

utilização -; ------------------------------------------------------ 

d) Para o efeito, dever-se-á remeter o presente processo à Divisão 

de Recursos Operacionais, em vista à operacionalização material da 

presente ordem de despejo, cujas despesas correm por conta do infrator, 

nos termos do disposto no art. 108º do DL nº 555/99, de 16 de dezembro 

e ulteriores alterações, elaborando, simultaneamente o respetivo Auto, 

constando do mesmo os seguintes elementos: ------------------------- 

- Identificação do presente ato administrativo; -------------------- 

- Descrição do estado em que se encontram os imóveis objeto do presente 

Despacho; ---------------------------------------------------------- 

- Identificação de todo o mobiliário e equipamentos que se encontrem 

no local e seu estado de conservação, bem como transporte do mesmo 

para as instalações municipais; ------------------------------------ 

- Selagem de todas as portas de acesso ao estabelecimento em causa. - 

e) Por último, dever-se-á solicitar colaboração à PSP, em vista à 

operacionalização da execução coerciva da medida de tutela da 

legalidade urbanística, dando-lhe conta do dia e hora de tal execução 

material. ---------------------------------------------------------- 

Chaves, 13 de outubro de 2015 -------------------------------------- 

Na ausência do Presidente da Câmara, O Vice-presidente da Câmara, em 

regime de substituição --------------------------------------------- 

(Arqtº. Castanheira Penas) ----------------------------------------- 

Em anexo: Os documentos supra mencionados. ------------------------- 

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: 

 

                                                           
2 Rua de Santa Maria nº 68 e nº70, em Chaves. ----------------------- 
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III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

1. ATIVIDADES ANO LETIVO 2015-2016 -. INFORMAÇÃO DDSC Nº151/SE Nº64/ 

2015 --------------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

O Município de Chaves através do Setor de Educação e em parceria com 

os agrupamentos escolares, promove um conjunto de atividades, 

destinadas à comunidade educativa do concelho. --------------------- 

Com a realização destas atividades pretende-se engrandecer e 

enriquecer a educação no Concelho, permitindo a igualdade de 

oportunidades para todas as crianças, sendo as mesmas integradas no 

plano anual de atividades de cada Agrupamento; --------------------- 

As atividades desenvolvidas enquadram-se em datas temáticas e/ou 

eventos, que se realizam anualmente e que fazem parte dos programas 

curriculares entre outras, que são propostas por entidades externas; 

A proposta para o presente ano letivo 2015/2016, contempla atividades 

que já são desenvolvidas nos anos letivos anteriores, sendo inseridas 

novas propostas, que vão surgindo ao longo do ano, enquadradas num 

projeto com visão global para a educação; --------------------------- 

Assim, propomos a realização das seguintes atividades para o ano letivo 

2015/2016: --------------------------------------------------------- 

ATIVIDADES DESTINATÁRIOS 
DATA 

PREVISTA 
LOCAL 

 

Dia Mundial da 

Alimentação 

Parceria: ACES Alto 

Tâmega 

1º ciclo 16 de 

outubro de 

2015 
Centro Escolar 

Passeio de observação 

de aves pelo Tâmega 

Comunidade 

escolar e 

população em 

geral 

25 de 

outubro de 

2015 

Tamaguelos 

(Galiza) e 

Lagoas de Chaves 

Festival de canções de 

Natal 

Associado à campanha 

da Sinalinha 

Pré-escolar e 

1º ciclo 

12 de 

dezembro 

de 2015 

Pavilhão 

Expoflávia 

Encontro de Danças e 

Cantares das escolas - 

Sabores de Chaves 

Pré-escolar e 

1º ciclo 

29 de 

janeiro de 

2016 

Pavilhão 

Municipal 

Desfile de Carnaval em 

Chaves 

Tema: Livre 

Pré-escolar e 

1º, 2º, 3º 

ciclo e 

secundário 

5 ou 6 de 

Fevereiro 

de 2016 * 
Ruas da cidade 

Dia Mundial da 

Floresta  

21/Março 

Pré-escolar e 

1º ciclo 

Semana de 

14 a 18 de 

Março de 

2016 

Estabelecimentos 

de Ensino 

Dia Mundial da Saúde 

Parceria: ACES Alto 

Tâmega 

 

1º ciclo 

7 de abril 

de 2016 

 

Mercado 

Municipal 
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Dia Mundial da Criança  
Pré-escolar e 

1º ciclo 

1 de junho 

de 2016 
A definir 

Caminhada pelo 

Ambiente e Descida do 

Tâmega 

Parceria com a 

RESINORTE 

 

3º ciclo e 

secundário 

 

5 de junho 

de 2016 
Ruas da Cidade/ 

Zona Polis 

 

Projetos DESTINATÁRIOS 
DATA 

PREVISTA 
LOCAL 

 

Viver a Escola 
Pré-escolar Ao longo do 

ano letivo 

Equipamentos 

municipais 

Sensibilização 

ambiental – Rebentão 

1º ciclo Ao longo do 

ano letivo 

Parque 

Botânico do 

Rebentão 

Exposição Itinerante - 

Vamos Preservar 

o Ambiente 

1º, 2º, 3º 

ciclo 

Ao longo do 

ano letivo 
Escolas do 

Concelho 

 

Concursos escolares: 

- Árvore de natal ecológica 

Pretende-se que sejam criadas árvores de natal com materiais 

reciclados, de forma a despertar o interesse na separação dos 

resíduos. Estas serão expostas pelas ruas da cidade, na época 

natalícia. 

 

Destinatários: ensino Pré-escolar e 1ºciclo/APOIO: Resinorte 

- Se eu fosse Presidente 

De forma a promover uma participação ativa dos jovens do concelho 

de Chaves, em atividades desenvolvidas pela Autarquia e promover 

uma interiorização das responsabilidades inerentes que um 

Presidente. Esta iniciativa contará com duas componentes: um 

concurso literário denominado “Se eu fosse Presidente”, e um 

concurso prático de nome “Uma semana com o Presidente”, resultado 

dos vencedores do primeiro concurso. 

 

 Destinatários: alunos do 1º, 2º, 3º ciclo e secundário 

- Concurso de Fotografia, Chaves, à minha Imagem 

De forma a despertar o interesse pela fotografia nos jovens, no 

sentido de captarem imagens do concelho de Chaves, abordando a 

temática histórica, natural e as suas gentes, usando máquina 

fotográfica ou mesmo a câmara do telemóvel. 

 

Destinatários: alunos do 1º, 2º, 3º ciclo e secundário 

Assim, como metodologia a adotar, propomos que, atempadamente, antes 

da realização de cada atividade/projeto seja feita uma informação 

técnica, com a descrição e proposta de despesa de cada uma. -------- 

À semelhança dos anos letivos anteriores, este plano após aprovação 

superior, é encaminhado para os respetivos agrupamentos, para 

articulação, e para que possam integrar as mesmas, no plano anual de 

atividades. -------------------------------------------------------- 

2. PROPOSTA: ------------------------------------------------------- 

Assim, face ao exposto e considerando que estas atividades são de 

interesse para a comunidade educativa, propõem-se a V. Exª. o seguinte:  
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1) Aprovação da realização das atividades, pelo Setor da Educação, 

para o ano letivo 2015/2016, em parceira com os Agrupamentos de Escolas 

do concelho; ------------------------------------------------------- 

2) Caso esta proposta seja aprovada, que a mesma seja encaminhada à 

próxima reunião de Câmara para conhecimento. ------------------------ 

À consideração de V.Ex.ª, ------------------------------------------ 

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

(Tânia Oliveira) --------------------------------------------------- 

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

CARLOS FRANÇA DE 12-10-2015. ---------------------------------------- 

Visto. Concordo. À consideração superior do Diretor de Departamento, 

Dr. Marcelo Delgado. ----------------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015/10/12 ---------------------------------------------- 

Visto. Dever-se-á encaminhar a presente informação para o Gabinete do 

Senhor Presidente da Câmara, em vista à obtenção da sua concordância 

quanto ao plano proposto. Em caso afirmativo, deverá este assunto ser 

agendado para a próxima reunião de CM. À consideração superior. ----- 

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

2015.10.12. -------------------------------------------------------- 

Concordo. --------------------------------------------------------- 

À próxima reunião de Câmara para conhecimento. ---------------------- 

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

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

 

 

2. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – 

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL. CRISTIANA ISABEL ALVES AFONSO 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº159/SHSDPC/N.º58/2015 ------------------------- 

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

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

se anexa à presente ata sob o n.º 1. -------------------------------- 

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

DE 2015.09.28------------------------------------------------------- 

Visto. A presente informação cumpre todas as normas e regulamentos em 

vigor. À consideração do Senhor Diretor de Departamento, Dr. Marcelo 

Delgado ------------------------------------------------------------ 

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

DELGADO DE 2015-10-08 ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

12-10-2015. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA DE CANDIDATOS À HABITAÇÃO 

SOCIAL MUNICIPAL. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº. 167/SHSDPC/Nº.60/15 ------- 

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

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

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

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

DE 2015.10.09 ------------------------------------------------------ 
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Visto. A presente informação cumpre todas as normas e regulamentos em 

vigor. À consideração do Senhor Diretor de Departamento, Dr. Marcelo 

Delgado ------------------------------------------------------------ 

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

DELGADO DE 2015-10-09 ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSÁVEL, SR. JOAO NEVES DE 2015-10-

12. --------------------------------------------------------------- 

Concordo. A reunião de Câmara para a respetiva homologação da 

classificação provisoria. ------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

 

1- PLANEAMENTO 

 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 

 

 

3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 

 

 

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

USO DE PODERES DELEGADOS, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA. ------------------  

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 3. – 

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

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

 

 

3.2. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VEREADOR RESPONSÁVEL, NO 

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

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 4. --- 

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

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

 

 

3.3. PROPOSTA PARA APROVAÇÃO DO PROJETO BASE DO TRAÇADO DA 2ª FASE DA 

ECOVIA DO TÂMEGA – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO DO SR. ENG.º ABEL PEIXOTO E DA SRA. ARQ.ª EUNICE PEREIRA 

DATADA DE 12.10.2015 ---------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------- 
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1. INTRODUÇÃO / ENQUADRAMENTO------------------------------------- 

1.1. No primeiro trimestre do presente ano, o Município de Chaves 
desenvolveu o projeto da Ecovia do Tâmega (1ª fase), o qual, em 

conjunto com o Concelho de Verín, integrou uma candidatura denominada 

“VALTAMEGA – Valorização do corredor ambiental do rio Tâmega”, da 3ª 

convocatória do programa POCTEP, enquadrada no Eixo 2 - “Cooperação e 

gestão conjunta em meio ambiente, património e meio natural”.-------- 

1.2. A Ecovia do Tâmega, como projeto da Eurocidade Chaves/Verín, visa 
a ligação entre estes dois núcleos urbanos, com criação de uma rede 

de espaços públicos de lazer e de estadia, garantindo a continuidade 

das ciclovias existentes ao longo das margens do rio Tâmega e a 

valorização deste elemento natural.---------------------------------- 

1.3. Desenvolvendo-se, no concelho de Chaves, ao longo da margem 

esquerda do rio Tâmega e sua envolvente próxima, desde a cidade de 

Chaves até à fronteira com Espanha, o projeto foi inicialmente dividido 

em duas fases.------------------------------------------------------- 

1.4. A 1ª fase, que se encontra atualmente em execução, consiste na 
sua totalidade na beneficiação de caminhos municipais existentes, numa 

extensão de aproximadamente 7 498,00 metros. Esta fase teve como ponto 

de partida a ciclovia existente (ciclovia urbana realizada ao abrigo 

do programa POLIS), desde a antiga Estação de Tratamento de Água de 

Santa Cruz/Trindade (ETA), até próximo do Açude de Vila Verde da Raia. 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO------------------------------------------- 

2.1. A 2ª fase desta Ecovia, corresponde à ligação pedonal/ciclável 
da zona próxima do açude de Vila Verde da Raia até à ribeira de Feces, 

elemento natural que faz a fronteira com Espanha, ponto onde a ecovia 

terá seguimento até Verín.------------------------------------------- 

2.2. O traçado proposto para a 2ª fase da Ecovia do Tâmega, tem uma 
extensão linear de aproximadamente 730m e integra a beneficiação de 

caminhos municipais existentes, bem como a execução de um pequeno 

troço, com 150m, de acordo com o representado nas peças desenhadas.-- 

2.3. A intervenção passa pelo aproveitamento dos recursos existentes 
e procura manter, dentro do possível, as características da 1ª fase 

da ecovia do Tâmega, apresentando-se como uma intervenção de caracter 

minimalista, assente numa perspetiva de proteção, requalificação e 

valorização do existente, da paisagem e do espaço natural, sem 

alterações significativas dos usos e funções que o território hoje 

apresenta, não havendo alterações significativas na modelação natural 

do terreno.--------------------------------------------------------- 

3. PROPOSTA DE DECISÃO-------------------------------------------- 

Face ao exposto, estes serviços propõe que se submeta a presente 

proposta a Reunião de Câmara, tendo em vista a obtenção da competente 

aprovação do projeto base de traçado da 2ª fase da Ecovia do Tâmega, 

por parte do Executivo Municipal.------------------------------------ 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 13.10.2015:--------------- 

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

que superiormente seja deliberado aprovar o projeto base do traçado 

da 2ª Fase da Ecovia do Tâmega.-------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015-10-13 ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE 

2015.10.13 --------------------------------------------------------- 
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À reunião de câmara para deliberação. ------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

“Não concorda com a solução do traçado proposto, na informação técnica, 

em apreciação, sendo sua convicção de que tal traçado deveria ser 

orientado com projeção junto ao rio Tâmega.” ------------------------ 

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. ECOVIA DO TÂMEGA – 1.ª FASE (ECOVIA DO TÂMEGA – AÇÃO 1 E UNIÃO 
EM VILA VERDE DA RAIA – AÇÃO 2) - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 01/DOP/2015 --- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição n.º 01/DOP/2015, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 30.010,34 €, IVA não incluído, que se dá 

aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. ---

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

DELGADO, DE 2015.10.12. --------------------------------------------- 

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 

2015.10.12. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €30.010,34 

(trinta mil e dez euros e trinta e quatro cêntimos), acrescido de IVA 

à taxa legal em vigor. ---------------------------------------------- 

 

 

1.2. REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL DA COCANHA – VISTORIA COM 
VISTA À RECEÇÃO DEFINITIVA DO CONTRATO DA EMPREITADA ---------------- 

Foi presente a informação nº 248/2015, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -----—- 

I – Enquadramento--------------------------------------------------- 

1. A Câmara Municipal de Chaves abriu concurso público, tendo como 
objeto a adjudicação da empreitada “Reabilitação do Loteamento 

Industrial da Cocanha”.--------------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação do executivo camarário, tomada em 
reunião ordinária, do dia 4 de dezembro de 2008, o Município de Chaves 

adjudicou à empresa “Urbanop- Urbanizações e Obras Publicas, 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 15 de 

janeiro de 2009. --------------------------------------------------- 
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4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 
firma adjudicatária, encontra-se fixado em 307.122,91€ (trezentos e 

sete mil, cento e vinte e dois euros e noventa e um cêntimos), 

acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, importando destacar 

as seguintes condições: --------------------------------------------- 

 Tipo de Empreitada: Série de preços; ---------------------------- 

 Prazo de execução da obra: 60 dias a contarem da consignação dos 

trabalhos. --------------------------------------------------------- 

5. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 
celebrado aos 22 dias do mês de janeiro de 2009.------------------- 

6. A receção provisória ocorreu no dia 26 de novembro de 2009.----- 
7. Da realização do inquérito administrativo, legislado no artigo 223º 
e 224º do Decreto-lei n.º 59/99, de 2 de Março, não foram apresentadas 

quaisquer reclamações. --------------------------------------------- 

8. Para cumprimento das obrigações contratuais, a entidade executante 
apresentou a Garantia Bancária Nº 125-02-1474334, emitida pelo Banco 

Comercial Português, S.A., Sociedade Aberta, em 17 de dezembro de 

2008, no valor de 30.712,29€ (trinta mil setecentos e doze euros e 

vinte e nove cêntimos), correspondendo a 10% do valor dos trabalhos 

do contrato. ------------------------------------------------------- 

9. Foi aprovada em reunião de camara realizada no dia 26/09/2014, a 
autorização para a redução da garantia bancária, em 90%, de acordo com 

o disposto no decreto-lei nº190/2012 de 22/08. ---------------------- 

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

Após decorridos cinco anos da data da receção provisória, foi efetuada 

uma vistoria à obra no dia 22/09/2015, comparecendo no local os 

responsáveis pela fiscalização da obra, Madalena Branco e Armindo 

Canavezes e na presença do representante do empreiteiro, Eng. José 

Ferreira e nos termos do disposto do n.º1 artigo n.º 227 do Decreto-

Lei n.º 59/99, de 2 de Março, procederem à vistoria dos trabalhos 

executados, tendo-se concluído que os trabalhos referentes ao contrato 

da empreitada, se encontram executados de acordo com o projeto, caderno 

de encargos e demais elementos técnicos, não apresentando anomalias 

resultantes de defeitos de execução.--------------------------------- 

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

Face ao exposto, propõe-se ao órgão executivo:--------------------- 

1 – De acordo com o estipulado no nº2 do artigo 227º do Decreto-Lei 

nº 59/99 de 2 de março, dado que as obras não apresentam deficiências, 

seja efetuada a respetiva receção definitiva;----------------------- 

2 – Que caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte 

do órgão executivo da Câmara Municipal, seja extinta na totalidade a 

garantia bancária correspondente ao contrato da empreitada, de acordo 

com o estipulado no nº1 do artigo 229º do Decreto-Lei nº 59/99 de 2 

de março; ---------------------------------------------------------- 

- Garantia Bancária Nº 125-02-1474334, emitida pelo Banco Comercial 

Português, S.A., Sociedade Aberta, em 17 de dezembro de 2008.--------

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

Chaves, 22 de setembro de 2015.--------------------------------------

A técnica Superior. ----------------------------------------------

Maria Madalena Sousa Durão Branco, Eng.ª) --------------------------

Em Anexo: Auto de vistoria-----------------------------------------

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

DE 2015.10.08.------------------------------------------------------

A presente informação/parecer, satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. Á consideração 

superior.-----------------------------------------------------------  
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DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, Dr. MARCELO 

DELGADO, DE 2015.10.08. --------------------------------------------- 

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 

2015.10.09. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

1.3. REABILITAÇÃO E REMODELAÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 
TELECOMUNICAÇÕES (FIBRA OPTICA) E DE COMBATE A INCÊNDIOS NO CENTRO 

HISTÓRICO DE CHAVES – REVISÃO DE PREÇOS DEFINITA ------------------- 

Foi presente a informação nº 271/2015, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. ----—-- 

I – Enquadramento--------------------------------------------------- 

1. O Município de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário da 

Republica, 2.ª Série, n.º 49/2011, de 10 de Março de 2011, Concurso 

Público tendo como objeto a adjudicação da empreitada de ” Reabilitação 

e Remodelação das Redes de Iluminação Pública, de Telecomunicações 

(Fibra Óptica) e de Combate a Incêndios no Centro Histórico da Cidade 

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

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária do dia 6 de Junho de 2011, o Município Chaves adjudicou ao 

Consorcio formado pelas empresas “Santana & C.ª S.A. / PC Box Sistemas 

Informáticos, Unipessoal, 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 

Julho de 2011.------------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pelo 

consórcio adjudicatário, encontra-se fixado em 1.302.843,93€ (Um 

milhão, trezentos e dois mil, oitocentos e quarenta e três euros e 

noventa e três cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal 

em vigor.----------------------------------------------------------- 

5. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 19 de Setembro de 2011.---------------------------------- 

6. O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, do dia 3 de Outubro de 2011, tendo o empreiteiro 

tomado conhecimento em 10 de Outubro de 2011.------------------------ 

7. Prazo de execução da obra: 180 dias.---------------------------- 

8. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária do dia 2 de Abril de 2012, o Município de Chaves aprovou uma 

prorrogação do prazo de execução, a título gracioso, por um período 

de 30 dias.--------------------------------------------------------- 

9. A receção provisória ocorreu no dia 4 de Maio de 2012.--------- 

10. Em 11 de Dezembro de 2014, foi efetuado Auto de Receção Definitiva 
Parcial.------------------------------------------------------------

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

1. Dada por concluída a empreitada, de acordo com o estabelecido na 

Clausula 37.ª do Caderno de Encargos e o Decreto-Lei n.º 6/2004 de 6 

de Janeiro, foi calculada a Revisão de Preços provisória devido ao 

fato de não serem conhecidos os índices do mês do auto, resultando ser 

nulo o seu valor.--------------------------------------------------- 
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2. Publicados os indicadores económicos respeitantes ao mês da 

execução dos trabalhos previstos no respetivo plano de trabalhos, 

procedeu-se ao cálculo definitivo da Revisão de Preços.------------- 

3. Do cálculo da revisão de preços, verifica-se uma variação para 

menos dos coeficientes de atualização, resultando dai o valor negativo 

de -24.307,38€ (Vinte e quatro mil, trezentos e sete euros e trinta e 

oito cêntimos), não incluindo o IVA, de acordo com o seguinte resumo:- 

- Rede de Iluminação Pública  - 14.579,11€ -------------------------- 

- Rede de Telecomunicações (FIBRA OPTICA) - 7.177,69€---------------- 

Rede de Combate a Incêndios              - 2.550,58€----------------- 

----------------------------------------   - 24.307,38€-------------- 

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

Face ao exposto, salvo melhor opinião, propõe-se ao órgão executivo:- 

A aprovação da presente revisão de preços de acordo com o estabelecido 

no artigo 382.º do Código dos Contratos Públicos; ------------------- 

a) 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 definitiva, no montante de 

24.307,38€ acrescido do IVA à taxa legal em vigor, de acordo com o 

estipulado no artigo 282.º do Código dos Contratos Públicos.--------- 

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

Chaves, 9 de Outubro de 2015-----------------------------------------

O Técnico ----------------------------------------------------------

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira)----------------------------------

Anexos: Cálculo da Revisão de Preços.-------------------------------- 

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

DE 2015.10.12.------------------------------------------------------

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 2015.10.12. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, NA AUSÊNCIA DO 

PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQ. CARLOS PENAS DE 2015.10.13. --------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2- SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

 

 

2.1. REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DE VILARINHO VILA MEÃ – AUTO 
DE REVISÃO DE PREÇOS N.º 01/DOP/2015 ------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Revisão de Preços n.º 1/DOP/2015, da empreitada em epígrafe, cujo 

adjudicatário é a empresa, ESTEVÃO VINHAIS CHAVES, UNIPESSOAL, LDA., 

no valor de 5.635,11 €, 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 2015.10.13. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, NA AUSÊNCIA DO 
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PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQ. CARLOS PENAS DE 2015.10.13. --------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com o voto contra do 

Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, aprovar o referido auto e autorizar o respetivo pagamento no 

valor de €5.635,11 (cinco mil, seiscentos e trinta e cinco euros e 

onze cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------- 

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

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

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

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

“A informação técnica, em apreciação, não está, convenientemente, 

fundamentada, não podendo, por isso, votar favoravelmente. ---------- 

A proposta não está, devidamente, documentada, sendo acompanhada de 

quadros com descrição de alguns elementos, os quais não estão 

associados à empreitada e, devidamente, assinados.” ----------------- 

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

De imediato, na sequência da intervenção, que antecede, usou da 

palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo prestado, sobre a 

matéria, em apreciação, os seguintes esclarecimentos: --------------- 

O documento, em apreciação, foi elaborado pela técnica superior da 

divisão de obras públicas, no caso, Eng. Fernanda Serra, e, 

superiormente, sancionado, tecnicamente, pelo respetivos dirigentes 

municipais (Chefe de Divisão e Diretor de Departamento). ------------ 

Tais procedimentos garantem, inquestionavelmente, a validade técnica 

da informação em causa. --------------------------------------------- 

 

 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AGUAS E RESIDUOS 

 

 

1. PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DOS CADASTROS 

DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E 

RESIDUAIS DO CONCELHO DE CHAVES. CANDIDATURA AO PROGRAMA OPERACIONAL 

SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA NO USO DE RECURSOS (POSEUR) ----------- 

Foi presente a informação nº216/DAR/2015, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.-- 

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

Com a publicação em 31 de Julho de 2015 do aviso de abertura de 

concurso para apresentação de candidaturas ao Programa Operacional 

Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR) destinado 

a financiar a elaboração de cadastro das infraestruturas existentes 

dos sistemas em baixa de Abastecimento de Água (AA) e de Saneamento 

de Águas Residuais (SAR)o município de Chaves deu início à preparação 

de uma candidatura para o efeito;------------------------------------ 

Assim e a fim de demonstrar o grau de maturidade exigido à operação 

solicitou-se ao executivo municipal por força do disposto no n.º5 e 

do n.º12 do artigo 75º, da Lei n.º82-B/2014, de 31 de Dezembro, 

deliberação prévia favorável à celebração do contrato de prestação de 
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serviços, cujo preço a pagar corresponderia a um valor aproximado de 

€250.000 (duzentos e cinquenta mil euros);--------------------------- 

Também se procedeu à solicitação ao executivo municipal autorização 

para o despoletamento de um concurso público para a elaboração do 

cadastro das infraestruturas existentes dos sistemas em baixa de 

Abastecimento de Água (AA) e de Saneamento de Águas Residuais (SAR) 

do concelho de Chaves, bem como a correspondente autorização de despesa 

no montante de €250.000 (duzentos e cinquenta mil euros);------------ 

As autorizações solicitadas, informações N.º189/DAR/2015 e 

N.º190/DAR/2015 de 09 de Setembro foram presentes à reunião de Câmara 

de 18 de Setembro e tiveram deliberação favorável.------------------- 

2. JUSTIFICAÇÃO--------------------------------------------------- 

A 17 de setembro de 2015 é publicada uma revisão ao aviso inicial que 

inclui uma prorrogação de prazo para a apresentação de candidaturas, 

cuja data de fecho passa de 30 de setembro para 30 outubro de 2015;-- 

As alterações introduzidas com esta revisão registam-se ao nível dos 

beneficiários, onde passa a ser permitido às entidades submeter as 

operações em parceria, no prazo máximo de execução das operações, que 

passa de 12 meses para 24 meses e na possibilidade de ser elegível a 

despesa com a aquisição de cartografia;------------------------------ 

Havendo a possibilidade de poder ser elegível a despesa com a aquisição 

de catografia e uma vez que o município apenas dispõe de cartografia 

atualizada das áreas urbanas de Chaves e Vidago, seria oportuno inclui 

na candidatura a aquisição de ortocartografia para as áreas as 

cadastrar onde esta não existe;------------------------------------- 

Assim e dado que os custos previsíveis com esta alteração oneram o os 

custos previstos em cerca de €150.000, haverá necessidade de atualizar 

o valor da candidatura que passará de €250.000 para €400.000.--------    

3. DEFINIÇÃO DO ÂMBITO DA PROPOSTA-------------------------------- 

3.1 - De acordo com os pressupostos expressos na referida candidatura, 

a elaboração do trabalho prevê no final dos mesmos a apresentação dos 

seguintes elementos:------------------------------------------------ 

3.1.1. Produção e reprodução de cartografia à escala 1/2000 na 

área a cadastrar;---------------------------------------------------- 

3.1.2. Cadastro dos sistema de AA e AR, acessível através do 

programa Quantum GIS, onde ficarão alojadas todas as informações 

relevantes;--------------------------------------------------------- 

3.1.3. Cadastro dos sistema de AA e AR, acessível através do 

programa Quantum GIS, onde ficarão alojadas todas as informações 

relevantes;--------------------------------------------------------- 

3.1.4. Cadastro das redes de AA e AR e de cada infraestrutura 

fundamental (EE,ETA´s, Reservatórios, ETAR´s, etc);------------------ 

3.1.5. Relatório final com a caraterização genérica da rede.----- 

3.2 – O trabalho a desenvolver reparte-se por quatro fases principais, 

que se detalham nos subcapítulos seguintes:-------------------------- 

3.2.1.Recolha de informação inicial;--------------------------------- 

3.2.2. Trabalhos de campo;------------------------------------------- 

3.2.3. Trabalho de gabinete;----------------------------------------- 

3.2.4. Relatório final.---------------------------------------------- 

3.3 - O valor previsto na candidatura para a realização das acções 

previstas no caderno de encargos e mapas de medições em anexo, é de € 

400.000,00 (Quatrocentos mil Euros), acrescido da taxa de IVA em 

vigor.-------------------------------------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO NO PLANO DE INVESTIMENTOS DO MUNICÍPIO------------- 

4.1 - Os encargos com a prestação de serviços e fornecimento de 

equipamentos, encontram-se enquadrados, no Classificação Económica 

02022099 do Orçamento.----------------------------------------------- 
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5. JUSTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE ADJUDICAÇÃO DOS TRABALHOS E ASPECTOS 

PROCEDIMENTAIS------------------------------------------------------ 

5.1 - Justificação da necessidade de contratar os trabalhos --------- 

5.1.1 - Os trabalhos específicos a desenvolver, terão de ser efectuados 

por empresas idóneas com experiência profissional na matéria, não 

dispondo o município de meios técnicos  nem humanos capazes de 

desenvolverem tais tarefas, dentro da calendarização prevista na 

candidatura.-------------------------------------------------------- 

5.1.2 - Tendo em conta o valor estimado para a prestação de serviços 

para a Elaboração dos Cadastros das Redes de Abastecimento de Água e 

Drenagem de Águas Residuais do Concelho, cujos encargos foram 

estimados no montante de € 400.000,00 (Quatrocentos mil Euros), 

acrescido da taxa de IVA em vigor, este valor pressupõe o recurso ao 

procedimento “concurso público”, conforme o previsto na alínea b), do 

n.º 1 do artigo 20.º, do Decreto-lei n.º 18/2008 de 28 de janeiro 

(diploma que aprova o Código dos Contratos Públicos – CCP) e ulteriores 

alterações.---------------------------------------------------------  

5.2 - Caderno de encargos e programa de procedimento----------------- 

5.2.1 - Para dar cumprimento ao estabelecido na alínea b), do n.º1 do 

artigo 40.º do CCP elaborou-se o caderno de encargos e o programa de 

procedimento correspondente à  prestação de serviços para a Elaboração 

dos Cadastros das Redes de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas 

Residuais do Concelho, que se pretende adjudicar, seguem em anexo à 

presente proposta;-------------------------------------------------- 

5.3 - Entidade competente para autorizar a despesa------------------- 

5.3.1 - Em face dos custos previstos, e de acordo com a alínea b) do 

artigo 18.º, do Decreto-lei 197/99 de 8 de junho, em conjugação com o 

artigo 36.º, do Decreto-lei n.º 18/2008 de 28 de janeiro e ulteriores 

alterações, propõe-se que seja a Câmara Municipal a autorizar a despesa 

relativamente aos serviços a contratar.------------------------------ 

5.4 – Júri----------------------------------------------------------- 

5.4.1 - Nos termos do n.º1 do artigo 67.º do CCP, com exceção do ajuste 

direto em que esteja em causa uma única proposta, o que não é o caso, 

o procedimento para a formação do contrato deve ser conduzido por um 

júri, a designar pelo Órgão competente para autorizar a despesa, 

composto em número ímpar, por pelo menos três membros efetivos, um dos 

quais presidirá, e dois suplentes.---------------------------------- 

5.4.2 - Para os devidos efeitos propõe-se a composição de um júri, 

sendo este integrado pelos seguintes membro efetivos e suplentes:---- 

MEMBROS EFETIVOS:--------------------------------------------------- 

Marcelo Delgado – Presidente do júri (Director de Departamento);----- 

José Carneiro (Chefe de Divisão);------------------------------------ 

Carlos Fernandes (Técnico Superior);--------------------------------- 

MEMBROS SUPLENTES:-------------------------------------------------- 

Márcia Santos (Chefe de Divisão);------------------------------------ 

Eva Castro (Técnico Superior);--------------------------------------- 

5.5 - Prazo para apresentação das propostas e critérios de Adjudicação 

O prazo para entrega das propostas e os critérios de adjudicação estão 

definidos no Caderno de Encargos, em anexo à esta informação.-------- 

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

Em face ao acima exposto, propõe-se ao Senhor Presidente de Câmara, 

que submeta à consideração da Câmara Municipal, a seguinte estratégia 

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

a) Autorizar o despoletamento de um Concurso Público para a Elaboração 

dos Cadastros das Redes de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas 

Residuais do Concelho face o valor estimado para os serviços a prestar, 

cujo montante orça em € 400.000,00 (Quatrocentos mil Euros), acrescido 
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da taxa de IVA em vigor, o que se enquadra no previsto na alínea b), 

do n.º 1 do artigo 20.º, do Decreto-lei n.º 18/2008 de 28 de janeiro 

(diploma que aprova o Código dos Contratos Públicos – CCP) e ulteriores 

alterações;--------------------------------------------------------- 

b) Autorizar a despesa no montante de € 400.000,00 (Quatrocentos mil 

Euros), acrescido da taxa de IVA em vigor, para a Elaboração dos 

Cadastros das Redes de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas 

Residuais do Concelho, conforme o previsto na a alínea b) do artigo 

18.º, do Decreto-lei 197/99 de 8 de junho, em conjugação com o artigo 

36.º, do Decreto-lei n.º 18/2008 de 28 de janeiro e ulteriores 

alterações;--------------------------------------------------------- 

c) Designar os membros do Júri conforme o proposto no ponto 5.4.2;--- 

d) Determinar que o procedimento seja conduzido pela Secção de 

Aprovisionamento, adstrita à Divisão de Gestão Financeira, sendo 

ponderado o bom cumprimento da lei dos compromissos e pagamentos em 

atraso;------------------------------------------------------------- 

e) Por último, que a eficácia e ou operacionalização da decisão de 

contratar ora sugerida, fique condicionada à aprovação da candidatura 

ao Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de 

Recursos, Eixo Prioritário 3, Elaboração de Cadastro das 

Infraestruturas Existentes nos Sistemas em Baixa.-------------------- 

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

Chaves, 09 de outubro de 2015---------------------------------------- 

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

(Engº José António T.F. Carneiro) ----------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DR 

MARCELO DELGADO DE 2015.10.13. -------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, NA AUSÊNCIA DO 

PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQ. CARLOS PENAS DE 2015.10.13. --------------

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

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

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

Dr. Francisco Melo, para, apresentar a seguinte declaração: --------- 

“É favorável à elaboração do cadastro, em causa. -------------------- 

No entanto, esta proposta acaba por dobrar o valor dos encargos, 

inicialmente, perspetivados, facto que não pode deixar de ser 

evidenciado.” ------------------------------------------------------ 

 

 

2. ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA CELEBRAÇÃO DE 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E 

CONSERVAÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS 

RESIDUAIS ---------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº215/DAR/2015, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.-- 

1. JUSTIFICAÇÃO:---------------------------------------------------- 
O domínio do ambiente e o saneamento básico são atribuições dos 

municípios, de acordo com a alínea k) do ponto 2 do artigo 23.º do 

Decreto Lei n.º75 de 12 de Setembro de 2013, estando os mesmos 

incumbidos de assegurar a provisão de serviços municipais de 
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abastecimento de água e de saneamento de águas residuais, conforme o 

previsto no Decreto Lei 194 de 20 de Agosto de 2009;----------------- 

Compete ainda às Câmaras Municipais, alínea f) do ponto 1 artigo 33.º 

do Decreto Lei n.º75 de 12 de Setembro de 2013 a aprovação de programas 

de concurso e caderno de encargos, bem como a aquisição de bens e 

serviços;----------------------------------------------------------- 

2. DO ENQUADRAMENTO LEGAL DO PEDIDO:------------------------------ 

2.1-De acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31 de dezembro, diploma legal que aprovou o Orçamento de 

Estado para 2015, carece de parecer prévio vinculativo dos membros 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 n.º 

35/2010, de 20 de junho e ulteriores alterações, e pelo Decreto Lei 

nº47/2013, de 5 de Abril, alterado pela Lei n.º66/2013 de 27 de Agosto, 

independentemente da natureza da contraparte.----------------------- 

 2.2- Por sua vez, o n.º 12, da retrocitada disposição legal, 

esclarece que 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.------- 

2.3- Assim, foi  sugerido em 28 de Agosto de 2015, ao executivo 

municipal que tomasse 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 de dezembro (LOE 2015), parecer prévio favorável relativamente 

à celebração dos contrato de prestação de serviços de operação, 

manutenção e conservação de estações elevatórias e estações de 

tratamento de águas residuais, para vigorar durante os anos de 2016, 

2017 e 2018, 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, o que veio a acontecer na reunião de Câmara 

de 4 de Setembro de 2015.-------------------------------------------- 

2.4- Tendo havido concordância favorável ao parecer prévio, foi 

sugerido que a proposta apresentada fosse submetida ao Orgão 

Deliberativo Municipal, a fim de autorizar a assunção dos seguintes 

compromissos plurianuais:------------------------------------------- 

 

Designação 2016 2017 2018 

Prestação de serviços 

de operação, manutenção 

e conservação de EE e 

ETAR 

130.000€ 135.000€ 135.000€ 

2.5- Tendo havido da parte da Assembleia Municipal, reunida em sessão 

ordinária de 29 de Setembro de 2015, autorização para a assunção de 

encargos plurianuais plurianuais, estão reunidos os pressupostos 

legais exigíveis para a abertura do correspondente procedimento, de 

acordo com o disposto na alíneab) do n.01 do artigo 20º do Código dos 

Contratos Públicos.------------------------------------------------- 

3. Da Proposta em Sentido Estrito------------------------------------ 

Assim e face ao descrito propõe-se:---------------------------------- 

1. Que seja autorizado pelo Executivo, a abertura de um 

procedimento por Concurso Público Internacional, para a adjudicação 

da Prestação de Serviços de Operação, Manutenção e Conservação de 

Estações Elevatórias e Estações de Tratamento de Águas Residuais;---- 
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2. Que o valor base para a presente prestação de serviços seja 

fixado em 400.000 Euros (Quatrocentos mil Euros);-------------------- 

3. Que de acordo com o definido na alínea b) do artigo 20º do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, que aprova o Código dos 

Contratos Públicos, seja adoptado como procedimento prévio à 

contratação o Concurso Público, com publicação no JOUE – Jornal Oficial 

da União Europeia;-------------------------------------------- 

4. A aprovação das peças do procedimento em anexo, 

respectivamente:---------------------------------------------------- 

a) Programa de Concurso;---------------------------------------- 

b) Caderno de Encargos;----------------------------------------- 

5. Que o prazo máximo de execução da prestação de serviços seja 

de 3 anos.----------------------------------------------------------- 

6. Que, de acordo com o estipulado no nº1 do Artigo 67º do Código 

dos Contratos Públicos, o júri responsável pela condução dos 

procedimentos, para a formação dos contratos, seja constituído pelos 

seguintes elementos:------------------------------------------------ 

Presidente: Marcelo Delgado------------------------------------------ 

1º Vogal afectivo: José Carneiro------------------------------------- 

2º Vogal afetivo: Eva Castro---------------------------------------- 

Suplentes:---------------------------------------------------------- 

1º Vogal suplente: Carlos Fernandes---------------------------------- 

2º Vogal suplente: José Figueiredo----------------------------------- 

7. Que, de acordo com o estipulado no nº1 do Artigo 109º do Código 

dos Contratos Públicos, sejam delegadas ao júri todas as competências, 

com excepção do disposto no nº2 do artigo 69º do C.C.P;-------------- 

8. O valor base do orçamento dos trabalhos em causa, está estimado 

em 400.000,00 Euros, IVA não incluído, tendo enquadramento nas 

despesas emergentes da contratação nos instrumentos de Gestão 

Financeira em vigor na rubrica 020203, tendo sido concedida à prestação 

de serviço a proposta de cabimento n.º2048.-------------------------- 

Chaves, 8 de setembro de 2015----------------------------------------

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

(Engº José António T.F. Carneiro)------------------------------------ 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DR 

MARCELO DELGADO DE 2015.10.13. -------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, NA AUSÊNCIA DO 

PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQ. CARLOS PENAS DE 2015.10.13. --------------

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

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

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

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

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

“Embora votando, favoravelmente, a proposta, em apreciação, tanto mais 

que isso poderia implicar, em caso negativo, a degradação da própria 

rede, seria importante, todavia, saber qual é a perspetiva de redução 

de custos que a mesma irá determinar e, bem assim, as garantias de 

qualidade e reforço da rede, nomeadamente a responsabilidade 

atribuída, sobre a matéria, à entidade prestadora dos serviços a 

contratar. --------------------------------------------------------- 
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De facto se as estações não forem devidamente reparadas, tal 

responsabilidade não poderá se imputada ao prestador. --------------- 

Não há nenhuma garantia de durabilidade no que concerne à qualidade 

dos serviços prestados.” -------------------------------------------- 
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1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO EM NOME DE DULCE MARIA PERFEITO MESQUITA 

RITO. INF. 8/SA/15 ------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

No seguimento da informação da Divisão de Recursos Operacionais nº 

106/UFRO/2015, os serviços responsabilizam o Município pelos danos 

causados na viatura 60-89-DM, propriedade de Dulce Maria Perfeito 

Mesquita Rito, provocados pela projeção de pedra, no decorrer dos 

serviços de limpeza de ervas nos passeios com motorroçadora.--------- 

Feitas as diligências necessárias pela Divisão responsável, foram 

considerados prejuízos no valor de 81,14€ (oitenta e um euros e catorze 

cêntimos).---------------------------------------------------------- 

Como o sinistro não se enquadra nas coberturas contratuais da Apólice 

de Responsabilidade Civil, dado o valor da franquia aplicada, 10% do 

valor dos prejuízos indemnizáveis, no mínimo 250€ (duzentos e 

cinquenta euros). -------------------------------------------------- 

Assim, o Município deverá liquidar diretamente ao lesado o valor de 

81,14€ (oitenta e um euros e catorze cêntimos).---------------------- 

Mais se informa, que a referida despesa dá cumprimento à LCPA, através 

do cabimento nº 2351/2015 e do compromisso nº 2554/2015.------------- 

Chaves, 08 de Outubro de 2015--------------------------------------- 

A assistente técnica ----------------------------------------------- 

(Em anexo respetivo processo) --------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRA. MARCIA SANTOS 

DE 2015.10.08. ------------------------------------------------------  

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

matéria. ----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DR 

MARCELO DELGADO DE 2015.10.08. -------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

2015.10.12. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

2.2. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – DANOS NA VIATURA RENAUT TRAFIC – 

MATRICULA 95-QD-61. REQUERENTE:MARIA ERMELINDA GOMES, INF. 98/DRO/15- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A requerente, na qualidade de Presidente do Conselho Administrativo 

da Fundação Abrigo Berta Montalvão, Instituição Particular de 

Solidariedade Social, com sede no Bairro do Santo n.º173, 5425-092 

Loivos – Vidago, através de requerimento, com registo de entrada na 

secção de expediente geral deste município sob o n.º 10670, datado de 

23 de setembro de 2015, solicita indemnização por danos sofridos na 

viatura supracitada, causados por grelha de águas pluviais na Rua das 

Longras “frente ao Centro Comercial Rossio”, situação ocorrida no dia 

21 de setembro do corrente ano, às 17:20h.--------------------------- 

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

A requerente declara que no dia 25 de setembro de 2015 pelas 17:20h, 

o Sr. Celso Manuel, colaborador da Instituição, circulava com o veículo 

supramencionado na Rua das Longras, e ao passar por cima de um 

gradeamento de águas pluviais, a roda direita frontal levantou o mesmo 

e este, ao sair do lugar, provocou a destruição de um degrau rebatível 

que encontra acoplado debaixo da porta lateral dos passageiros.------ 

A requerente, refere que foi chamada a Policia de Segurança Pública, 

que tomou conta da ocorrência, informando que o relatório estaria 

disponível dentro de 5 dias.---------------------------------------- 

Informa também, que, de acordo com o instalador do equipamento 

danificado “Auto Ribeiro, Lda”, a reparação ficará no valor de 258,00€ 

+ IVA (Duzentos e cinquenta e oito euros mais iva).----------------- 

Apresentou, fotografias do local em causa e dos estragos causados no 

veículo danificado.------------------------------------------------- 

Face ao exposto, informa-se o seguinte:----------------------------- 

1 - Após deslocação ao local, verifiquei que a referida via tem duas 

faixas de rodagem (sentido sul–norte e norte–sul) tendo cada uma delas 

uma plataforma de  2,50ml de largura, estando a faixa de rodagem 

(sentido norte–sul), delimitada com tapumes de obra e a faixa de 

rodagem (sul-norte) demarcada com sinalização horizontal “linha 

continua amarela”.-------------------------------------------------- 

A referida grelha / grelhas de águas pluviais já se encontram fora da 

faixa de rodagem sendo contíguas com a faixa de rodagem e passeio de 

peões aí existente;------------------------------------------------- 

2 – De acordo com o Código da Estrada o condutor deve regular a 

velocidade do seu veículo em função das características e estado da 

via, do veículo, da carga transportada, das condições meteorológicas 

ou ambientais, da intensidade do trânsito e em função de quaisquer 

outras circunstâncias que lhe permitam, em condições de segurança, 

parar o seu veículo no espaço livre e visível à sua frente.---------  

É de salientar que a via em causa, permite que o condutor circulando 

a uma velocidade moderada e adequada às circunstâncias do 

tempo/visibilidade/piso, respeitando as regras impostas pelo Código 
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da Estrada, pode evitar atempadamente obstáculos que aí se revelem, 

bem como cruzar-se com outro veículo;------------------------------- 

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

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

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

além do mais, provar o nexo de causalidade adequada, pois, no descrito, 

depreende-se que parte do veículo (lado direito), ia a circular fora 

da sua faixa de rodagem, deslocando-se por cima das referidas grelhas.- 

Como já foi referido, o arruamento, nesta zona, pavimentado com cubos 

de granito, está delimitado com sinalização horizontal “linha continua 

amarela localizada a nascente”;------------------------------------- 

4 - A referência de participação à PSP, valor sobre custo de reparação 

e fotografias dos danos provocados, não pode constituir elemento 

probatório suficiente para imputar responsabilidade civil 

extracontratual ao Município, quer por acção, quer por omissão de 

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

Assim, não decorre qualquer responsabilidade da Autarquia 

justificadora, a título de responsabilidade extracontratual, da 

assumpção do pagamento de qualquer indemnização pelos danos provocados 

no veículo propriedade da instituição em causa.--------------------- 

3 – CONCLUSÃO FINAL------------------------------------------------- 

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

tomo a liberdade de sugerir a adopção da seguinte estratégia 

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

a)Agendamento do presente assunto para uma próxima reunião do órgão 

executivo municipal, em vista à tomada de decisão consubstanciada 

na intenção de indeferir o pedido da interessada, pelas razões 

anteriormente expostas;--------------------------------------------- 

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

Procedimento Administrativo, deverá tal sentido de decisão 

administrativa acima proposta ser sujeita a audiência prévia dos 

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

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

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

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

24/09/2015---------------------------------------------------------- 

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

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

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DR 

MARCELO DELGADO DE 2015.10.08. -------------------------------------- 

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 

2015.10.12. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

2.3. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – QUEDA DE TRANSEUNTE NA RUA PADRE JOAQUIM 
MARCELINO FONTOURA – REQUERENTE:MARIA ALICE FERREIRA DINIS MOREIRA 

CARDOSO – INF. 102/DRO/15 ------------------------------------------- 
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A Sr.ª Maria Alice Ferreira Dinis Moreira Cardoso, residente na rua 

da Veiga, n.º 8, 5445-162 Carrazedo de Montenegro, através de 

requerimento, com registo de entrada na secção de expediente geral 

deste município sob o n.º 10676, datado de 24 de setembro de 2015, 

solicita indemnização no âmbito da responsabilidade civil 

extracontratual, por danos sofridos, devido a queda que sofreu, 

causada por deficiência existente na via “buraco”, no dia 10 de julho 

pelas 12:15h na rua Padre Joaquim Marcelino Fontoura em Chaves.------  

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

A requerente descreve, que na hora / dia supramencionado, caminhava 

pelo arruamento, tendo caído num buraco que se encontrava no passeio, 

sem qualquer proteção, resguardo ou sinalização que indicasse obras.- 

Em consequência da queda, partiu os óculos e sofreu lesões num joelho 

e numa mão, tendo-se dirigido às urgências do Hospital de Chaves.---- 

Solicita o pagamento dos referidos danos e para efeito, apresenta 

fotos do buraco, cópia do episódio de urgência e dois orçamentos para 

reparação dos óculos, sendo um orçamento no valor de 1 158,40€ (mil 

cento e cinquenta e oito euros e quarenta cêntimos) e outro no valor 

de 1 280,00€ (mil duzentos e oitenta euros).------------------------- 

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

1 – Esta unidade, não tinha conhecimento da deficiência existente na 

via;---------------------------------------------------------------- 

2 – Após análise dos documentos apresentados e verificação in loco, 

depreende-se que a requerente caiu na via por ter tropeçado ou 

esbarrado com uma pequena deficiência que existia na via (buraco de 

reduzidas dimensões com 2 ou 3cm de profundidade), contiguo ao eixo 

da via;------------------------------------------------------------- 

3 – O arruamento em causa, está pavimentado com cubos de granito, pelo 

que, qualquer transeunte que aí se locomove, tem que 

adequar/acautelar/adaptar o andamento face ao piso existente, ficando 

alerta sobre as menores ou maiores irregularidades que se lhe 

apresentem;--------------------------------------------------------- 

4 – É de referir que se verifica a falta de apresentação do auto de 

ocorrência elaborado pela Policia de Segurança Pública, atestando o 

sucedido;----------------------------------------------------------- 

5 – A requerente também não refere com precisão o valor de 

indemnização;------------------------------------------------------- 

6 - Para o Município ser responsabilizado, não basta a confirmação da 

existência de buraco na via sem pré-sinalização, uma vez que não 

constitui, por si só, base factual suficiente para a condenação do 

Município, faltando além do mais, provar o nexo de causalidade 

adequada.----------------------------------------------------------- 

Tanto mais, que a simples junção fotos do buraco, episódio de urgência 

e orçamentos para reparação dos danos, não pode constituir elemento 

probatório suficiente para imputar responsabilidade civil 

extracontratual ao Município, quer por acção, quer por omissão de 

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

Assim, não decorre qualquer responsabilidade da Autarquia 

justificadora, a título de responsabilidade extracontratual, da 

assumpção do pagamento de qualquer indemnização pelos danos provocados 

à ora peticionária.------------------------------------------------- 

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

tomo a liberdade de sugerir a adopção da seguinte estratégia 

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

a)Agendamento do presente assunto para uma próxima reunião do órgão 

executivo municipal, em vista à tomada de decisão consubstanciada 

na intenção de indeferir o pedido da interessada, pelas razões 

anteriormente expostas;--------------------------------------------- 

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

Procedimento Administrativo, deverá tal sentido de decisão 

administrativa acima proposta ser sujeita a audiência prévia dos 

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

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

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

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

29/09/2015---------------------------------------------------------- 

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

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

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DR 

MARCELO DELGADO DE 2015.10.08. -------------------------------------- 

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 

2015.10.09. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

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

Ausentou-se da sala, o Vereador do Partido Socialista, Senhor Eng. 

João Adérito Moura Moutinho, quando eram 11:30 horas. --------------- 

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

 

 

2.4. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NO ÂMBITO DO DIREITO 

FISCAL. ARTIGO 75º, DA LEI Nº 82-B/2014, DE 31 DE DEZEMBRO. PROPOSTA 

Nº114/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 -------------- 

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 nº 35/2014, de 20 de 

junho, e pelo Decreto-Lei nº47/2013, de 5 de abril, alterado pela Lei 
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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 

aquisição de serviços de assessoria jurídica, no âmbito do direito 

fiscal, conforme a informação nº86/2015 do consultor jurídico do 

Município de Chaves, documento cujo teor aqui se dá por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais, e que se anexa à presente 

proposta. ---------------------------------------------------------- 

2. O valor estimado do contrato em causa é inferior a 75.000,00 

(setenta e cinco mil euros). ---------------------------------------- 

3. 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. -------- 

4. Sendo certo que o Município de Chaves não tem, na presente data, 

recursos técnicos e humanos que permitam garantir, de forma eficaz, a 

execução dos serviços objeto do contrato, conforme informação nº 

86/2015 do consultor jurídico do Município de Chaves, em anexo. ----- 

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

7. O contrato de aquisição de serviços em causa tem enquadramento 

orçamental, muito concretamente, na rubrica 02022099. --------------- 

8. 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 jurídica, no âmbito do direito fiscal, 
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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. ----------------------------------------------------------- 

Chaves, 13 de outubro de 2015 --------------------------------------- 

O Vice-presidente da Câmara Municipal ------------------------------ 

(na ausência do Presidente) ---------------------------------------- 

(Arq.º Carlos Castanheira Penas) ----------------------------------- 

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

Durante a análise e discussão deste assunto, usou da palavra, o 

Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, tendo tecido, sobre o mesmo, os seguintes comentários: ----- 

Do texto e documentação da proposta, não constam, os seguintes 

elementos, a saber: ------------------------------------------------- 

- Cabimento orçamental, o qual não deve ser confundida com o 

enquadramento da classificação económica – rubrica – do orçamento, 

face à legislação, em vigor, em matéria de cabimentação da despesa; - 

- Declaração de consulta à bolsa de emprego público; ---------------- 

- Declaração sobre os efeitos plurianuais do contrato a celebrar; --- 

- Por último, também não consta, do texto da proposta, qualquer 

referência ao quadro de pessoal da Autarquia, nomeadamente, sobre a 

existência de recursos humanos com formação na área. ---------------- 

Por tudo isto, não pode votar favoravelmente a proposta, em 

apreciação.--------------------------------------------------------- 

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

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

Seguidamente, usou da palavra a Vereadora do Partido Socialista, 

Senhora Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, para, apresentar 

a seguinte declaração: ---------------------------------------------- 

“Tendo por princípio uma posição desfavorável a aquisição de serviços 

externos, não é inflexível a contratação deste tipo de serviços, tendo 

em conta o valor em causa, na ordem dos cinco milhões de euros. ----- 

É inquestionável que o esforço financeiro da Autarquia, na contratação 

deste serviço de consultoria jurídica, até 75 mil euros, é, 

perfeitamente, justificável, considerando a complexidade da matéria e 

a dimensão financeira relevante que os processos registam.” --------- 

 

 

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

Regista-se a entrada na sala, do Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Eng. João Adérito Moura Moutinho, retomando a sua participação na 

presente reunião. --------------------------------------------------- 

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

 

 

XII 

DIVERSOS 

 

 

1. ANÁLISE DA CANDIDATURA A PROJETO DE INTERESSE MUNICIPAL – M&F, 

LAR DE VILA NOVA, LDA. – DECISÃO DEFINITIVA. INFORMAÇÃO DIVISÃO DE 

SUSTENTABILIDADE E COMPETITIVIDADE, DA TÉCNICA SUPERIOR CLÁUDIA 

FERREIRA DE 07.10.2015 --------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
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I – ENQUADRAMENTO---------------------------------------------------- 

No pretérito dia 21 de agosto de 2015, o executivo municipal, em sua 

reunião ordinária, deliberou manifestar a intenção de indeferir o 

pedido de candidatura a Projeto de Interesse Municipal nos termos da 

informação técnica n.º 31/DSC/2015, submetido por Delmino Reis Morais 

contribuinte n.º09581157, na qualidade de Sócio Gerente e 

representante da empresa M&F, Lar de Vila Nova Lda., pessoa coletiva 

com o NIPC 513334378, registada nos serviços do expediente geral desta 

Autarquia, sob o n.º 8072 de 15/07/2015.----------------------------- 

No dia 27 de agosto de 2015, procedeu-se à notificação do projeto de 

decisão ao interessado, tendo-lhe sido concedido 10 dias para se 

pronunciar sobre o mesmo.-------------------------------------------- 

Esgotado o prazo concedido para o exercício do direito de participação 

- audiência prévia escrita - o interessado não se pronunciou.-------- 

II – PROPOSTA-------------------------------------------------------- 

Face ao exposto, tomo a iniciativa de sugerir a adoção dos seguintes 

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

a) Agendamento do presente assunto para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista a ser deliberado indeferir 

a pretensão formulada pela empresa M&F, Lar de Vila Nova Lda;-------- 

b) Caso haja deliberação em conformidade, deverá a interessada ser 

notificada nos termos do previsto no art. 114º do CP.---------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO de Sustentabilidade e Competitividade, 

ARQ. RODRIGO MOREIRA, DE 09.10.2015.--------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

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

Uma vez que a interessada, no âmbito do direito de participação - 

audiência prévia escrita – não se pronunciou sobre o sentido de 

indeferimento da sua pretensão que lhe foi comunicado, propõe-se ao 

Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral que submeta a 

presente informação à consideração do Senhor Presidente da Câmara para 

adoção dos seguintes trâmites:---------------------------------------  

a) Agendamento do assunto para uma próxima reunião ordinária do 

executivo municipal, com vista a ser deliberado tornar definitivo o 

indeferimento da pretensão formulada pela empresa M&F, Lar de Vila 

Nova Lda;-----------------------------------------------------------  

b) Caso haja deliberação em conformidade, deverá a interessada ser 

notificada, nos termos do previsto no art. 114º do CPA.-------------- 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral- 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DR 

MARCELO DELGADO DE 2015.10.12. -------------------------------------- 

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 

2015.10.12. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

2. ATA DO PROCEDIMENTO PÚBLICO - SORTEIO - DE ATRIBUIÇÃO DO DIREITO 

DE OCUPAÇÃO DE ONZE LUGARES DE VENDA, PROVIDOS DE BANCA, NO LOGRADOURO 

INTERIOR DO MERCADO MUNICIPAL DE CHAVES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

69/2015 ------------------------------------------------------------ 
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

O Executivo Camarário, em sua reunião ordinária realizada no pretérito 

dia 04 de setembro de 2015, deliberou, por unanimidade, autorizar a 

abertura do ato público de sorteio para a atribuição do direito de 

ocupação de onze lugares de venda, providos de banca, no logradouro 

interior do Mercado Municipal de Chaves, de acordo com o Programa de 

Procedimento Público apresentado, cujo aviso publicitador veio a ser 

devidamente divulgado no dia 11 de setembro de 2015. ---------------- 

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

A Comissão responsável pela liderança e coordenação do procedimento 

público, tendente à atribuição do direito de ocupação de onze lugares 

de venda, providos de banca, no logradouro interior do Mercado 

Municipal de Chaves, procedeu, no âmbito das suas atribuições, à 

seleção dos candidatos e realização do respetivo sorteio, nos termos 

aprovados no respetivo programa. ------------------------------------  

Do ato público do sorteio, realizado no passado dia 7 de outubro de 

2015, pelas 15h00, no Salão Nobre Câmara Municipal de Chaves foi 

lavrada a respetiva ata, que se junta em anexo. --------------------- 

III – Proposta ------------------------------------------------------ 

Face ao exposto, tomo a iniciativa de sugerir que o presente assunto 

seja agendado para uma próxima reunião ordinária do executivo 

municipal, para: ---------------------------------------------------- 

a) Aprovação da ata do “sorteio de atribuição do direito de ocupação 

de onze lugares de venda, providos de banca, no logradouro interior 

do Mercado Municipal de Chaves”; ------------------------------------ 

b) Adjudicação dos nove lugares atribuídos, nos termos e nas 

condições estabelecidas na referida ata do sorteio. ----------------- 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 9 de outubro de 2015 ---------------------------------------- 

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

Cristiana Morais ---------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

12/10/2015 --------------------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

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

Tendo por base 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 Vereador João Neves para que exare despacho no 

sentido de levar a reunião do Executivo Municipal, para deliberação 

no seguinte sentido: ------------------------------------------------ 

(i) Aprovação da ata do sorteio - de atribuição do direito de ocupação 

de onze lugares de venda, providos de banca, no logradouro interior 

do Mercado Municipal de Chaves; ------------------------------------- 

(ii) Adjudicação dos nove lugares atribuídos, nos termos e nas 

condições estabelecidas na referida ata do sorteio. ----------------- 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DATADO DE 13/10/2015 ---------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, SR. JOÃO NEVES DATADO DE 13/10/2015 ---------- 
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À Reunião Câmara. --------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e ulteriores alterações, 

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

 

E na da mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram doze horas, para constar se lavrou a presente ata, e eu, 

Marcelo Caetano Martins Delgado, redigi e vou assinar, junto do 

Presidente. -------------------------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 


