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Nº 25  – Reunião  ordinária da 

Câmara  Municipal   de  Chaves 

                                 Realizada no dia 29 de outubro 

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

Aos vinte e nove 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 quinze 

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

do dia previamente elaborada e datada de vinte e seis 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, ao Executivo Municipal, sobre as seguintes matérias 

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

- Relatório de Gestão e contas e parecer do fiscal único do primeiro 

semestre do ano de 2015 – Gestão de Equipamentos do Município de 

Chaves, EM, SA – Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da Câmara deu 

conhecimento, ao Executivo Municipal, e facultou cópia do Relatório 

de Gestão e contas e parecer do fiscal único do primeiro semestre do 

ano de 2015 – Gestão de Equipamentos do Município de Chaves, EM, SA.- 

- Relatório de Execução Orçamental do segundo trimestre do ano de 2015 

– Gestão de Equipamentos do Município de Chaves, EM, SA – Sobre esta 

matéria, o Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento, ao Executivo 

Municipal, e facultou cópia do Relatório de Execução Orçamental do 

segundo trimestre do ano de 2015 – Gestão de Equipamentos do Município 

de Chaves, EM, SA. -------------------------------------------------- 

- Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da Comunidade 

Intermunicipal do Alto Tâmega – Sobre esta matéria, o Senhor Presidente 

da Câmara deu conhecimento, ao Executivo Municipal, e facultou cópia 

do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da Comunidade 

Intermunicipal do Alto Tâmega. -------------------------------------- 

- Desenvolvimento Local de Base Comunitária – Sobre esta matéria, o 

Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento, ao Executivo Municipal, 

e facultou cópia do documento sobre o Desenvolvimento Local de Base 

Comunitária. ------------------------------------------------------- 

- Alteração ao Orçamento da despesa n.º 11, Alteração ao Orçamento da 

Receita n.º 11, Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos n.º 11 

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

ao Executivo Municipal, e facultou cópia da Alteração ao Orçamento da 
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despesa n.º 11, Alteração ao Orçamento da Receita n.º 11, Alteração 

ao Plano Plurianual de Investimentos n.º 11. ------------------------ 

- Resposta ao Requerimento apresentado pelo Vereador do Partido 

Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo, sob o número 

de ordem 01 – “Conservação e restauro dos materiais da escavação 

arqueológica das termas romanas” – Sobre esta matéria, o Senhor 

Presidente da Câmara deu conhecimento, ao Executivo Municipal, e 

facultou cópia ao Vereador peticionário, da informação prestada pelos 

Serviços Municipais e relativa ao assunto identificado, em epígrafe.- 

- Resposta ao Requerimento apresentado pelo Vereador do Partido 

Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo, sob o número 

de ordem 02 - Aquisição de software para a biblioteca e arquivo da 

Fundação Nadir Afonso – Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da 

Câmara deu conhecimento, ao Executivo Municipal, e facultou cópia ao 

Vereador peticionário, da informação prestada pelos Serviços 

Municipais e relativa ao assunto identificado, em epígrafe. --------- 

A título adicional, o Presidente da Câmara prestou, verbalmente, os 

seguintes esclarecimentos: ------------------------------------------ 

1 – Não pode ser estabelecida qualquer confusão entre a Fundação Nadir 

Afonso e o Museu contemporâneo Nadir Afonso. ------------------------ 

2 – O software adquirido é propriedade da Autarquia e não da Fundação 

Nadir Afonso. ------------------------------------------------------- 

3 – Tal software está instalado no servidor do próprio museu 

contemporâneo e, bem assim, por razões de segurança, em outro servidor 

instalado nos serviços da Autarquia. -------------------------------- 

4 – Quanto ao acervo bibliográfico, o mesmo, na presente data, ainda 

não está materializado, sendo certo que todas as operações 

relacionadas com tal iniciativa irão decorrer logo que se aproxime a 

inauguração oficial do museu. --------------------------------------- 

5 – Os livros de arte existentes na biblioteca municipal irão ser 

transferidas para o museu contemporâneo Nadir Afonso, todas elas 

relacionadas com a arquitetura, artes plásticas, entre outras 

temáticas. --------------------------------------------------------- 

6 – Não foi atribuído qualquer subsídio à Fundação Nadir Afonso para 

a aquisição do sobredito software, até porque o mesmo, como 

anteriormente se disse, é propriedade da autarquia. ----------------- 

7 – A sua aquisição fez parte do financiamento global da candidatura 

a financiamento externo e que permitiu a construção do edifício e, bem 

assim, todas as demais componentes associadas a sua funcionalidade.-- 

- Visita do Embaixador da India ao Concelho de Chaves – Sobre esta 

matéria, o Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento, ao Executivo 

Municipal, do cancelamento da visita oficial, ao Concelho de Chaves, 

do Senhor Embaixador da India. -------------------------------------- 

- Visita do Embaixador de França ao Concelho de Chaves – Sobre esta 

matéria, o Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento, ao Executivo 

Municipal, da visita oficial, ao concelho de Chaves, do Embaixador de 

França, visita essa que terá lugar no dia de amanhã. ---------------- 

Neste contexto, formalizou convite, a todos os Vereadores do 

Executivo, para participarem, querendo, no jantar oficial programado 

para as 20 horas, no Forte de São Francisco. ------------------------ 

- Orçamento Participativo – Sobre esta matéria, o Senhor Presidente 

da Câmara deu conhecimento, ao Executivo Municipal, das ações/ideias 

que vieram a ser selecionadas, no âmbito do orçamento participativo, 

muito concretamente, a execução da ciclovia entre a Igreja de Vidago 

e o Balneário Termal e Encontro de Escritores com a produção de um 

livro. ------------------------------------------------------------- 
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- Horário de funcionamento dos Serviços Municipais – Sobre esta 

matéria, o Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento, ao Executivo 

Municipal, da entrada em vigor, no próximo dia 2 de novembro, do regime 

de jornada contínua, enquanto modalidade de horário que será aplicada 

a todos os serviços municipais de atendimento e, bem assim, na área 

administrativa e técnica. ------------------------------------------- 

O horário a praticar pelos serviços municipais abrangidos passa a ser 

o seguinte: das 09:00 horas as 16:00 horas, sem interrupção. -------- 

 

 

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 fazer alguns comentários sobre a promoção 

da Feira dos Santos 2015. ------------------------------------------- 

É sua convicção que tal promoção, estando a ser feita através das 

máquinas multibanco, não é suportada em imagens visíveis para os 

utilizadores das referidas máquinas, saindo prejudicada a leitura da 

informação aí depositada. ------------------------------------------- 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

 

1. ATAS: 

 

 

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

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

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

depois de lida, a referida ata, com as alterações sugeridas pelo 

Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, as quais foram, de imediato, materializadas na redação da 

ata. --------------------------------------------------------------- 

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. APROVAÇÃO DE MATRIZ DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A FREGUESIA 

DE CURALHA. PROPOSTA N.º 116/GAP/2015. ------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que, no dia 30 de Setembro, entrou em vigor a Lei nº 
75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime 

jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico 

do associativismo autárquico;---------------------------------------- 

2. Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção e 
salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias, mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do n.º 2 

do artigo 23.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; --- 
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3. Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.4º do Anexo I, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 

competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art. 117º, da 

referida Lei;------------------------------------------------------- 

4. Considerando que, para efeitos do disposto no número anterior, os 
órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 

freguesias, de acordo com o estatuído no nº 2, da retrocitada 

disposição legal; --------------------------------------------------- 

5. Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 
diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de 

nulidade;----------------------------------------------------------- 

6. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução de 
tais contratos é aplicável o disposto na Lei nº 75/2013 e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo; ---------------------------------------- 

7. Considerando que, nos termos do art. 131º, do Anexo I, da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais;- 

8. Considerando que o período de vigência do Contrato 

Interadministrativos de Delegação de Competências coincide com a 

duração do mandato do órgão deliberativo do Município, de acordo com 

o disposto no nº 1, do art. 136º, do Anexo I, da referida Lei 75/2013;- 

9. Considerando que o Contrato Interadministrativo considera-se 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do Município, podendo 

os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

apos a instalação do órgão deliberativo do município; --------------- 

10. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto; --------------------------------------- 

11. Considerando que, de acordo com o disposto no nº1, do artigo 6º, 

do referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos é uma atribuição dos 

municípios; -------------------------------------------------------- 

12. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº1, do 

retrocitado art. 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art. 

7º do mesmo diploma legal; ------------------------------------------ 

13. Considerando que os referidos sistemas de abastecimento público, 

atualmente geridos pelas freguesias, envolveram, no âmbito da sua 

implementação, a realização de custos essencialmente operacionais 

relacionados com a afetação de mão-de-obra, a par de um residual 

investimento financeiro suportado pelas próprias populações locais; - 

14. Considerando que compete à câmara municipal, de acordo com o 

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

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de 

freguesia contratos de delegação de competências; ------------------- 

15. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de freguesia, de acordo com o disposto na alínea 
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k), do nº1, do art. 25º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro; ---------------------------------------------------------- 

16. Considerando, ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 

com o disposto na alínea i) do nº1, do art. 16º, do Anexo I, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de Setembro, discutir e preparar com a Câmara 

Municipal contratos de delegação de competências, nos termos previstos 

na retrocitada Lei; ------------------------------------------------- 

17. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 

autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº1, do art. 16º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 

12 de Setembro; ----------------------------------------------------- 

II – 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 Camarário, a 

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

a) Que seja adotada deliberação consubstanciada na aprovação do 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências a celebrar 

entre o Município de Chaves e a Freguesia de Curalha, conforme 

documento cujo teor integral se anexa à presente proposta para todos 

os efeitos legais, de acordo com o disposto na alínea l), do nº1, do 

art. 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro; --------- 

b) Sequencialmente, deverá a presente proposta para a celebração do 
Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia 

de Curalha ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal 

para ulterior sancionamento do aludido órgão deliberativo da 

Autarquia, no cumprimento do disposto na alínea k), do n.º 1, do artigo 

25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro; ------------- 

c) Caso a presente proposta venha a ser aprovada nos termos 

anteriormente sugeridos, o Presidente da Câmara deverá ficar 

legitimado a outorgar, em representação do Município de Chaves, o 

mencionado Contrato Interadministrativo, nos termos do disposto na 

alínea a), do nº1, do art. 35º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

de Setembro; -------------------------------------------------------- 

d) Logo que tal decisão venha a ser praticada, deverá a mesma ser levada 
ao conhecimento da Freguesia de Curalha, através da emissão da 

competente notificação. --------------------------------------------- 

Chaves, 19 de outubro de 2015. -------------------------------------- 

O Presidente da Câmara. --------------------------------------------- 

António Cabeleira --------------------------------------------------- 

Em anexo: O referido Contrato Interadministrativo. ------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR 

ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A JUNTA DE FREGUESIA DE CURALHA. ------ 

Nota Preambular -----------------------------------------------------   

1. Considerando que no dia 30 de setembro entrou em vigor a Lei nº. 

75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais e estabelece o regime 

jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais; ------------------------------------------------------------ 

2. Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção 

e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do nº.2 

do art.º 23º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro; ---------- 

3. Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.º 4º do Anexo 
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I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 

competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art.º 117º, da 

referida Lei; ------------------------------------------------------- 

4. Considerando que para efeitos do disposto no número anterior, os 

órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 

freguesias, de acordo com o estatuído no nº 2 da retrocitada disposição 

legal; ------------------------------------------------------------- 

5. Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 

diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de 

nulidade;----------------------------------------------------------- 

6. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução 

de tais contratos é aplicável o disposto na Lei 75/2013, e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo; ---------------------------------------- 

7. Considerando que, nos termos do art.º 131, do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais;- 

8.  Considerando que o período de vigência do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências coincide com a 

duração do mandato do Órgão deliberativo do município, de acordo com 

o disposto no nº 1 do art.º 136º da Anexo I, da referida Lei 75/2013;- 

9. Considerando que o Contrato Interadministrativo se considera 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do município, podendo 

os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

após a instalação do órgão deliberativo do município; --------------- 

10. Considerando que aos contratos interadministrativos é aplicável, 

com as devidas adaptações, o disposto no nº 1, 2 e 5 do art.º 115º do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro; ------------------------- 

11. Considerando que o serviço de abastecimento público de água 

existente na freguesia de Curalha tem vindo a ser prestado por aquela 

freguesia; --------------------------------------------------------- 

12. Considerando que da prestação do serviço em causa, nos termos em 

que este tem vindo a ser realizado, têm resultado benefícios para o 

interesse comum que se presume deverem continuar no futuro; --------- 

13. Considerando que os contraentes públicos promoverão os estudos 

necessários à demonstração dos requisitos previstos nas alíneas a) a 

e) do nº. 3, do art.º 115º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro;----------------------------------------------------------- 

14. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto; --------------------------------------- 

15. Considerando que, de acordo com o disposto no nº 1 do art.º 6º 

do referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos urbanos é uma atribuição dos 

municípios; -------------------------------------------------------- 

16. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº 1 do 

retrocitado art.º 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art.º 

7º do mesmo diploma legal; ------------------------------------------ 

17. Considerando que compete à Câmara Municipal, de acordo com o 
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disposto na alínea 1) do nº 1 do art.º 33º, do Anexo I, da Lei 75/2003, 

de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de freguesia 

contratos de delegação de competências; ----------------------------- 

18. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de Freguesia, de acordo com o disposto na alínea 

k), do nº 1 do art.º 25º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro:----------------------------------------------------------- 

19. Considerando ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 

com o disposto na alínea i) do nº 1 do art.º 16º, do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com a Câmara Municipal 

contratos de delegação de competências, nos termos previstos na 

retrocitada Lei; ---------------------------------------------------- 

20. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 

autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº.1 do art.º 16º da Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 

de setembro. -------------------------------------------------------- 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências Na Junta de 

Freguesia de Curalha ------------------------------------------------ 

Entre -------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal de Chaves, pessoa coletiva número 501 205 551, com 

sede no Largo de Camões, da cidade de Chaves, representa neste ato 

pelo seu Presidente Arq.º António Cabeleira, com poderes para o ato, 

conforme disposto nas alíneas a) e c) do nº 1 e na alínea f) do nº 2, 

do art.º 35º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro e adiante 

designado por Primeiro Outorgante, devidamente autorizado por 

deliberação camarária de ___ de _____2015. -------------------------- 

E ------------------------------------------------------------------ 

A Junta de Freguesia de Curalha, contribuinte nº. 506 882 780, com 

sede no Lugar da Estrada, Curalha, representada neste ato pelo 

Presidente da Junta de Freguesia de Curalha, Domingos de Moura Alves 

e com poderes para o ato, conforme disposto na alínea a) e g), do nº 

1 do art.º 18º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro e adiante 

designado por Segundo Outorgante, devidamente autorizada por 

deliberação de ___ de _____ 2015. -----------------------------------

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

É celebrado, para efeitos do disposto no nº. 1, do art.º 120º, do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, o presente Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências, que se rege pelas 

cláusulas seguintes: ------------------------------------------------ 

Capitulo I ---------------------------------------------------------- 

Disposições Gerais -------------------------------------------------- 

Cláusula 1ª --------------------------------------------------------- 

Identificação das competências cujo exercício é objeto de delegação 

da Câmara Municipal na Junta de Freguesia --------------------------- 

O presente Contrato interadministrativo tem por objeto o exercício da 

delegação de competências da Câmara Municipal de Chaves na freguesia 

de Curalha, muito concretamente no que concerne ao exercício da 

competência de gestão do sistema de abastecimento público de água 

existente na freguesia de Curalha. ---------------------------------- 

Cláusula 2ª --------------------------------------------------------- 

Formato do Contrato ------------------------------------------------- 

O presente contrato interadministrativo de delegação de competências 

é celebrado por escrito e é constituído pelo respetivo clausulado e 

um anexo que dele fazem parte integrante. --------------------------- 

Cláusula 3ª --------------------------------------------------------- 
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Fontes Normativas do Contrato --------------------------------------- 

1. Na execução do presente Contrato dever-se-á observar: --------- 

a) O respetivo clausulado e o estatuído no anexo que dele fazem 

parte integrante; --------------------------------------------------- 

b) A Lei 75/2013, de 12 de Setembro ------------------------------ 

2) Subsidiariamente dever-se-á observar: ------------------------- 

a) As disposições constantes do Código dos Contratos Públicos 

consagrados no DL 18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações;- 

b) O Código do Procedimento Administrativo; ---------------------- 

c) DL nº. 194/2009, de 20 de agosto. ----------------------------- 

Cláusula 4ª --------------------------------------------------------- 

Período de Vigência ------------------------------------------------- 

1) O período de vigência do presente Contrato interadministrativo 

de delegação de competências coincide com a duração do mandato do 

órgão deliberativo Municipal do Município de Chaves, salvo casos 

excecionais, devidamente fundamentados e sem prejuízo do disposto no 

número seguinte. ---------------------------------------------------- 

2) O presente contrato considera-se renovado após a instalação do 

órgão deliberativo do Município, sem prejuízo do disposto no número 

seguinte. ---------------------------------------------------------- 

3) Os outorgantes podem promover a denúncia do presente contrato, 

no prazo de 6 meses após a instalação do órgão deliberativo. -------- 

Capitulo II --------------------------------------------------------- 

Condições gerais sobre a forma de execução da competência objeto de 

delegação ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 5ª --------------------------------------------------------- 

Condições de Exercício da Competência Delegada ---------------------- 

1) O exercício da competência delegada deve efetuar-se em 

conformidade com as normas e orientações técnicas fixadas no presente 

contrato, no regulamento municipal de abastecimento público de água 

em vigor e nas disposições legais em vigor sobre a matéria. --------- 

2) São da inteira responsabilidade da Junta de Freguesia quaisquer 

danos causados, por ação ou omissão, no exercício da competência 

delegada. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 6ª --------------------------------------------------------- 

Dos Estudos --------------------------------------------------------- 

As concretizações da transferência de competências abrangidas pelo 

presente Contrato Interadministrativo encontram-se fundamentadas em 

estudos técnicos, e constantes do Anexo I do presente Contrato 

Interadministrativo, e no estrito cumprimento do disposto no art.º 

122º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------ 

Capitulo III -------------------------------------------------------- 

Regras específicas relacionadas com as condições de execução da 

competência delegada ------------------------------------------------ 

Cláusula 7ª --------------------------------------------------------- 

Obrigações do Primeiro Outorgante ----------------------------------- 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Primeiro 

Outorgante obriga-se a: --------------------------------------------- 

a) Verificar o estado de manutenção da rede de abastecimento público 

de água; ------------------------------------------------------------ 

b) Verificar o estado de conservação da rede de abastecimento 

público de água; ---------------------------------------------------- 

c) Verificar as reparações relacionadas com roturas levadas a efeito 

pelo Segundo Outorgante; -------------------------------------------- 

d) Verificar o cumprimento do presente Contrato 

interadministrativo, nos termos da cláusula 12ª. -------------------- 

Cláusula 8ª --------------------------------------------------------- 
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Obrigações do Segundo Outorgante ------------------------------------ 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Segundo 

Outorgante obriga-se a: --------------------------------------------- 

a) Pautar toda a sua atuação sob critérios de eficiência, eficácia 

e economia, no cumprimento das obrigações clausulares; -------------- 

b) Respeitar e fazer respeitar as normas legais e regulamentares 

aplicáveis a cada uma das obrigações, objeto do presente contrato; -- 

c) Recrutar os recursos humanos necessários ao cumprimento do 

presente Contrato, sendo da sua responsabilidade o pagamento das 

despesas por este originadas; --------------------------------------- 

d) Gerir e emitir a faturação relacionada com a prestação de 

serviços de abastecimento público de água e proceder à respetiva 

cobrança; ---------------------------------------------------------- 

e) Consertar as roturas da rede de abastecimento público de água; - 

f) Realizar os investimentos necessários, na rede de abastecimento 

público de água; ---------------------------------------------------- 

g) Proceder à colocação de contadores; --------------------------- 

h) Proceder à execução de ramais de água, ------------------------ 

i) Efetuar a leitura do consumo de água; ------------------------- 

j) Implementar aos utilizadores finais tarifário idêntico ao 

aprovado e praticado pela entidade gestora responsável pela prestação 

do serviço na área do respetivo Municipio; -------------------------- 

k) Proceder à cobrança das tarifas inerentes ao serviço 

relativamente à área em causa; -------------------------------------- 

l) Realizar todos os trabalhos de gestão, operação e manutenção 

necessários à normal prestação do serviço em causa à área territorial 

abrangida; --------------------------------------------------------- 

m) Assegurar que os serviços de atendimento ao público, dos 

utilizadores do serviço em causa, dispõem de livro de reclamações onde 

os utilizadores podem apresentar as suas reclamações; --------------- 

n) Assegurar que a água destinada ao consumo humano satisfaz as 

exigências de qualidade constantes do anexo I ao Decreto-Lei nº. 

306/2007, de 27 de agosto; ------------------------------------------ 

Cláusula 9ª --------------------------------------------------------- 

Direitos do Primeiro Outorgante ------------------------------------- 

Constituem direitos do Primeiro Outorgante: ------------------------- 

a) Apresentar ao Segundo Outorgante sugestões e propostas, no âmbito 

do cumprimento das respetivas obrigações; --------------------------- 

b) Fiscalizar o cumprimento do presente Contrato 

Interadministrativo, nos termos do estatuído na cláusula 12ª. ------- 

Cláusula 10ª -------------------------------------------------------- 

Direitos do Segundo Outorgante -------------------------------------- 

Constitui direito do Segundo Outorgante solicitar ao Primeiro 

Outorgante apoio técnico no planeamento e intervenção na rede de 

abastecimento público de água. -------------------------------------- 

Capítulo V---------------------------------------------------------- 

Regras sobre a monitorização e avaliação do cumprimento das condições 

de execução do Contrato Interadministrativo ------------------------- 

Cláusula 11ª -------------------------------------------------------- 

Informação a disponibilizar pela Junta de Freguesia ----------------- 

O Segundo Outorgante deve disponibilizar ao Primeiro Outorgante, até 

31 de janeiro de cada ano civil, relatório anual de avaliação de 

execução do presente Contrato. -------------------------------------- 

Cláusula 12ª -------------------------------------------------------- 

Verificação do cumprimento do presente Contrato --------------------- 

1) O Primeiro Outorgante pode verificar o cumprimento do presente 

Contrato Interadministrativo, mediante a realização de vistorias e 
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inspeções às reparações, manutenções e investimentos realizados pelo 

Segundo Outorgante, bem como exigir a este último informações e 

documentos que considere necessários.-------------------------------- 

2) As determinações do Primeiro Outorgante, emitidas no âmbito da 

verificação do cumprimento do objeto do presente Contrato, deverão ser 

aplicáveis de imediato e vinculam o Segundo Outorgante, devendo este 

proceder à correção das situações em conformidade com aquelas. ------ 

3) O Primeiro Outorgante elabora um relatório de análise, com 

fundamento nas informações produzidas, quer pelos seus serviços 

técnicos, quer pelo Segundo Outorgante, o qual será submetido à 

apreciação do órgão executivo. -------------------------------------- 

Cláusula 13ª -------------------------------------------------------- 

Ocorrências -------------------------------------------------------- 

O Segundo Outorgante deve comunicar ao Primeiro Outorgante, por 

escrito ou por contacto pessoal, imediatamente após o seu 

conhecimento, qualquer situação anómala que afete ou possa afetar, 

significativamente, o objeto do exercício da delegação de competências 

a que se refere a cláusula 1ª do presente Contrato.------------------ 

Capítulo VI --------------------------------------------------------- 

Regras de modificação e resolução do Contrato Interadministrativo e 

Identificação de situações de incumprimento contratual -------------- 

Cláusula 14ª -------------------------------------------------------- 

Modificação do Contrato Interadministrativo ------------------------- 

1) O presente Contrato interadministrativo pode ser modificado por 

acordo entre as partes outorgantes, sempre que as circunstâncias em 

que as partes outorgantes fundaram a decisão de acordar a delegação 

de competências, tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível, 

desde que a exigência das obrigações, por si assumidas afete gravemente 

os princípios da boa-fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do 

Contrato. ---------------------------------------------------------- 

2) A modificação do Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências obedece à forma escrita. ------------------------------- 

Cláusula 15ª-------------------------------------------------------- 

Cessação ----------------------------------------------------------- 

1) O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução. - 

2) A cessação do Contrato não pode originar quebra ou 

descontinuidade da prestação do serviço público. -------------------- 

Cláusula 16ª -------------------------------------------------------- 

Revogação ---------------------------------------------------------- 

As partes outorgantes podem revogar o presente Contrato 

Interadministrativo por mútuo acordo, devendo para o efeito, ser 

demonstrado pelas partes outorgantes, o preenchimento dos requisitos 

previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da Lei 75/2013, 

de 12 de setembro. -------------------------------------------------- 

Cláusula 17ª -------------------------------------------------------- 

Resolução pelas Partes Outorgantes ---------------------------------- 

1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução dos contratos 

administrativos constantes do Código dos Contratos Públicos, as partes 

podem resolver o presente Contrato quando se verifique: ------------- 

a) Incumprimento por facto imputável a um dos Outorgantes; ------- 

b) Por razões de relevante interesse público devidamente 

fundamentado. ------------------------------------------------------ 

2. Quando a resolução seja fundamentada nos termos da alínea b) do 

número anterior, os Outorgantes devem demonstrar o preenchimento dos 

requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da 

Lei 75/2013, de 12 de setembro.-------------------------------------- 

Capítulo VII -------------------------------------------------------- 
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Comunicações, Prazos e Foro Competente ------------------------------ 

Cláusula 18ª -------------------------------------------------------- 

Regime das notificações e comunicações ------------------------------  

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às 

notificações entre as Partes Outorgantes, estas deverão ser efetuadas 

através do correio eletrónico, com aviso de receção de leitura, para 

o respetivo endereço eletrónico identificado pelas partes, neste 

Contrato Interadministrativo, salvo quando esta não for possível ou 

se mostrar inadequada. ---------------------------------------------- 

2. Qualquer alteração aos contactos constantes do presente Contrato 

deverá ser comunicada à outra parte. --------------------------------   

Cláusula 19ª -------------------------------------------------------- 

Contagem dos Prazos ------------------------------------------------- 

Os prazos previstos neste Contrato interadministrativo são contínuos.- 

Cláusula 20ª -------------------------------------------------------- 

Foro competente ----------------------------------------------------- 

Para resolução de quaisquer litígios entra as partes, sobre a 

interpretação e execução deste Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências será competente o Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. -------

Cláusula 21ª -------------------------------------------------------- 

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

O presente Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 

produz todos os seus efeitos após a sua assinatura e desde que 

devidamente publicitado, nos termos do disposto no art.º 56º, do Anexo 

I, da Lei 75/20013, de 12 de setembro. ------------------------------ 

Cláusula 22ª -------------------------------------------------------- 

Documentação Complementar ------------------------------------------- 

Faz parte integrante do presente Contrato Interadministrativo a 

seguinte documentação complementar: --------------------------------- 

 Anexo I – Estudos técnicos, nos termos do disposto no art.º 122º, 

do Anexo I da Lei 75/20013, de 12 de setembro. ---------------------- 

Parágrafo único: ----------------------------------------------------

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

A matriz deste Contrato interadministrativo de delegação de 

competências foi presente à reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Chaves, realizada no dia ___ de _____ de 2015 e, em conformidade com 

o disposto na alínea m) do n.º 1 do art.º 33º da Lei 75/2013 e 

submetido à sessão da Assembleia Municipal de Chaves, realizada no 

dia ___de ______ de 2015, para efeitos de autorização, nos termos da 

alínea k) do n.º 1 do artigo 25º da mesma Lei e presente na reunião 

da Junta de Freguesia de Curalha em conformidade com o disposto na 

alínea i) e j) do n.º 1 do artigo 16º da referida Lei, submetido à 

sessão da Assembleia de Freguesia de Curalha, para efeitos de 

autorização, nos termos da alínea g) do n.º 1 do art.º 9º da mesma 

Lei. -------------------------------------------------------------- 

Chaves,    de       de 2015 --------------------------------------- 

O Primeiro Outorgante---------------------------------------------- 

Presidente da Câmara Municipal de Chaves--------------------------- 

António Cândido M. Cabeleira -------------------------------------- 

O Segundo Outorgante ---------------------------------------------- 

Presidente da junta de freguesia de Curalha -----------------------

Domingo de Moura Alves -------------------------------------------- 

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

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

proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. ----------- 
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3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

  

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

1. REVISÃO DO VALOR DA RENDA. SÍLVIA PATRÍCIA RODRIGUES MORAIS 

PORTUGAL, LOTE: 14, - 2.º ESQ.º (BAIRRO SOCIAL DOS AREGOS). 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº172/SHSDPC/N.º62/2015. ------------------------ 

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 2015.10.15. ------------------------------------------------------ 

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

regulamentos em vigor. À consideração do Senhor Diretor de 

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

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

DELGADO DE 2015-10-21. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.10.21. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. Á Reunião de Câmara para deliberação. -------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. PLANO DE ATIVIDADES – 2015/2016. INFORMAÇÃO Nº 153/DDSC/2015. PARA 

CONHECIMENTO. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. A prática desportiva assume um papel cada vez mais relevante no 

quotidiano da população, nomeadamente na ocupação dos tempos livres e 

na promoção da saúde. A dinamização desportiva poderá, também, 

constituir um elemento polarizador das energias da população 

permitindo consolidar práticas, infra-estruturas e meios humanos de 

forma coerente e organizada. ---------------------------------------- 

2. A exemplo dos anos anteriores, o Município de Chaves, através do 

Setor de Juventude e Desporto pretende promover e desenvolver, na 

época 2015-2016 um conjunto de atividades recreativas e desportivas, 

destinadas a todas as faixas etárias da população do Concelho de 

Chaves. ------------------------------------------------------------ 
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3. Com a realização destas atividades é intenção do Município de Chaves 

aumentar a oferta desportiva no Concelho de Chaves visando a promoção 

da saúde e do bem-estar da população em geral. ---------------------- 

4. A proposta para a presente época 2015/2016 contempla atividades que 

já foram desenvolvidas nos anos anteriores, sendo inseridas novas 

propostas, enquadradas num projeto com visão global para o desporto 

no Concelho de Chaves; ---------------------------------------------- 

5. Além das atividades a propor, o Município colabora anualmente na 

dinamização de diversos eventos desportivos levados a cabo pelas 

Associações e Clubes Desportivos do Concelho, a saber: -------------- 

i) Maratona de BTT - Rota do Presunto; ------------------------------ 

ii) Prova de Ciclismo - Circuito José Ferreira/BTT Clube de Chaves - 

iii) Maratonas de Futsal “Cidade de Chaves”; ------------------------ 

iv) Torneio de Voleibol “Cidade de Chaves” -------------------------- 

v) Beach Games (Futebol, Voleibol e Futvólei); ---------------------- 

vi) Concentração Motard; -------------------------------------------- 

vii) Encontro de Carros Minis; -------------------------------------- 

viii) Bypowertunning Chaves Radical; -------------------------------- 

ix) Prova de Atletismo “ Aquae Flaviae Urban Trail”; ---------------- 

x) Provas de Natação; ----------------------------------------------- 

xi) Atividade de Airsoft – Clube de Praticantes “WolfPack Unit 

Airsoft”; ---------------------------------------------------------- 

xii Gala do Desporto do Alto Tâmega; -------------------------------- 

xiii Torneios de Futsal Masculino e Feminino; ----------------------- 

xiv)Outras… -------------------------------------------------------- 

6. Deste modo, alguns dos objetivos tidos em conta na elaboração do 

plano de atividades foram: ------------------------------------------ 

i)Dar a conhecer a política desportiva pensada pelo município, de 

forma a dinamizar e fomentar a prática de atividade física e desportiva 

no Concelho; -------------------------------------------------------- 

ii) Apoiar os clubes e as associações que se preocupam com esta 

temática; ---------------------------------------------------------- 

iii) Formar pessoas e futuros atletas, contribuindo para a realização 

plena destes; ------------------------------------------------------- 

iv)Fomentar a implantação no Concelho de programas desportivos que 

visem uma prática desportiva regular e contínua e à fruição de alguns 

dos seus espaços, despertando a população para a importância que advém 

da mesma; ----------------------------------------------------------- 

v)Colocar à disposição da população do Concelho uma panóplia de 

atividades desportivas visando a ocupação dos tempos livres de uma 

forma saudável; ----------------------------------------------------- 

vi) Promover estilos de vida mais saudáveis permitindo assim melhorias 

na qualidade de vida. ----------------------------------------------- 

7. Assim, propomos a realização das seguintes atividades para a época 

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

ATIVIDADES DESTINATÁRIOS DATA LOCAL 

Atividade 

Física Sénior 

População a 

partir dos 50 

anos 

 

setembro de 2015 a 

junho de 2016 

 

segundas, terças, 

quartas e quintas 

das 17h30 às 18h30 

 

Sábados das 16h30 às 

17h30 

Pavilhão e 

Piscina 

Municipal 
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Marcha da 

Liberdade 

 

População em 

geral 
25 de abril de 2016 

Ruas da 

Cidade e 

Ciclovia 

Encontro 

Municipal de 

Futsal Infantil 

Crianças dos 

7 aos 12 anos 
25 de abril de 2016 

Pavilhão 

Municipal de 

Chaves 

13º Torneio de 

Futsal Inter-

Freguesias do 

Concelho de 

Chaves 

Atletas das 

Freguesias do 

Concelho de 

Chaves 

Março a Junho de 2016 

Polidesporti

vos das 

Freguesias  

Pavilhão 

Municipal 

Descida do 

Tâmega em Canoa 

População em 

geral 
Junho de 2016 

Rio Tâmega, 

desde a ponte 

de Vila Verde 

da Raia 

Caminhada 

Ambiental pelas 

margens do 

Tâmega 

População em 

Geral 
Junho de 2016 

Margens do 

Tâmega, desde 

Vila Verde da 

Raia 

Jogos Populares 

de Aquae Flaviae 

– Festa dos 

Povos 

Atletas das 

Freguesias do 

Concelho de 

Chaves 

Agosto de 2016 

Jardim 

Público e 

margem 

esquerda do 

Rio Tâmega, 

junto à ponte 

pedonal 

Caminhadas 
População em 

geral 

Maio e setembro de 

2016 
A designar 

Projeto Viver a 

Escola, 

adaptação ao 

meio aquático 

Jardins de 

Infância do 

Concelho de 

Chaves 

Março e Maio de 2016 
Piscina 

Municipal 

 

Escola de 

Atletismo de 

Chaves 

(em colaboração 

com o Hóquei 

Clube Flaviense 

e a Associação 

da Atletismo de 

Vila Real) 

Crianças e 

Jovens do 

Concelho de 

Chaves 

Outubro de 2015 a 

julho de 2016 

Terças e quintas das 

18h30 às 20h00 

Pavilhão da 

Escola 

Francisco 

Gonçalves 

Carneiro 

8. Como metodologia a adotar, propomos que, atempadamente, antes da 

realização de cada atividade seja feita uma informação técnica, com a 

descrição e proposta de despesa de cada uma. Se ao longo da época o 

Municipio entender levar a efeito outras atividades proceder-se-á da 

mesma forma. -------------------------------------------------------- 

II – Da Proposta em sentido estrito --------------------------------- 

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

interesse municipal, propõem-se a V. Exª. o seguinte: --------------- 

a) Aprovação da realização das atividades, pelo Setor de Juventude e 

Desporto, para a época 2015/2016, as quais constam no quadro sinótico 

do ponto nº 7 anterior; --------------------------------------------- 

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

próxima reunião de Câmara para conhecimento. ------------------------ 
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À consideração superior, -------------------------------------------- 

Chaves, 14 outubro de 2015 ------------------------------------------ 

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

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

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

CARLOS FRANÇA DE 14.10.2015. ---------------------------------------- 

Visto. Concordo. À consideração do Diretor de Departamento. --------- 

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

DELGADO DE 2015.10.21. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.10.21. -------------------------------------------------------- 

Á Reunião de Câmara para conhecimento. ------------------------------ 

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

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

 

 

3. ALARGAMENTO DO PRAZO DE CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS DE 

AQUISIÇÃO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE VÁRIOS EVENTOS 

CULTURAIS INSERIDOS NO CHAVES EN’FESTA A REALIZAR EM 2015, PREVISTOS 

NA INFORMAÇÃO Nº83/2015 DA DDSC. INFORMAÇÃO Nº 155/DDSC/2015 SPAC 

Nº20/2015. PARA CONHECIMENTO. --------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Introdução ----------------------------------------------------- 

Em 18 de junho de 2015 foi remetida à reunião ordinária da Câmara 

Municipal de Chaves, e aprovada, a informação, DDSC nº 83/2015, de 

pedido de parecer prévio para a celebração dos contratos de 

aquisição/prestação de serviços para a realização de vários Eventos 

Culturais inseridos no CHAVES En’FESTA a realizar em 2015. --------- 

A referida informação contemplava a realização de vários eventos, 

muito concretamente as Festas da Cidade, Chaves en’Art e Animação 

Primavera/Verão a concretizar entre julho e setembro de 2015. ------ 

O programa de eventos do Chaves En’Festa - Animação Primavera/Verão 

contemplava a realização do “Chaves Underground 2015” previsto para o 

dia 11 e 12 de setembro. ----------------------------------------- 

Da informação referida anteriormente, DDSC nº 83/2015, que estimava o 

valor dos contratos a realizar no montante de 17.395,34 € (dezassete 

mil trezentos e noventa e cinco euros e trinta e quatro cêntimos) com 

IVA incluído à taxa legal em vigor, foi realizada despesa, até à 

presente data, no montante de 13.977,10€ (treze mil novecentos e 

setenta e sete euros e dez cêntimos), pelo que, não foi realizada 

despesa, inicialmente prevista, no montante de 3.418,24€ (três mil 

quatrocentos e dezoito euros e vinte e quatro cêntimos), de acordo com 

o descrito no quadro seguinte: ----------------------- 

Serviço Rubrica Orçamento 

Inicial 

Despesa 

realizada 

Despesa 

não 

realizada 

Alimentação 02 02 25 99 2.601,84 € 1.505,00 € 1.096,84 € 

Animação 02 02 20 01 7.820,00 € 6.795,00 € 1.025,00 € 

Publicidade 02 02 17 03 1.648,40 € 738,00 € 910,40 € 
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Artigos de 

Decoração 

02 01 19 02 81,51 € 89,10 € (-) 7,59 € 

Outros bens 

(aluguer de palcos) 

02 01 21 5.093,59 € 4.850,00 € 243,59 € 

Segurança 02 02 18 150,00 € 0,00€ 150,00 € 

TOTAIS:  17.395,34 € 13.977,10 € 3.418,24 € 

O valor de despesa não realizada estava previsto para o evento Chaves 

Underground 2015 calendarizado inicialmente para a 2ª semana do mês 

de setembro do corrente ano. ---------------------------------------- 

A não realização do evento Chaves Underground 2015 na data inicialmente 

prevista deveu-se à indisponibilidade de utilização do espaço da 

Garagem do Centro Cultural, por estar ocupada com o material utilizado 

na Festa dos Povos e também pela indisponibilidade dos grupos/bandas 

contatadas para o evento. ------------------------------------------- 

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

Considerando que na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 18 

de junho de 2015, foi emitido parecer favorável relativamente à 

informação, DDSC nº 83/2015, de pedido de parecer prévio para a 

celebração dos contratos de aquisição/prestação de serviços para a 

realização de vários Eventos Culturais inseridos no CHAVES En’FESTA a 

realizar entre os meses de julho e setembro de 2015. ---------------- 

Considerando que se prevê a realização do Chaves Underground 2015, 

incluído no Chaves En’Festa 2015, nos dias 21 e 22 de novembro. ----- 

Face ao exposto, submeto à consideração de V. Exclª que seja autorizado 

o alargamento do prazo de execução do Chaves En’Festa 2015, muito 

concretamente na realização das despesas previstas, e à presente data 

ainda não realizadas, na informação nº 83/2015 da DDSC. ------------- 

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

Chaves, 19 outubro de 2015 ------------------------------------------ 

O Assistente técnico ------------------------------------------------ 

(José Alberto da Conceição Ribeiro ---------------------------------- 

Em Anexo: Informação nº 83/2015 da DDSC ----------------------------- 

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

CARLOS FRANÇA DE 2015.10.19. ---------------------------------------- 

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

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

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

DELGADO DE 2015-10-19. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.10.20. -------------------------------------------------------- 

Autorizo. À próxima reunião do executivo municipal, para 

conhecimento.------------------------------------------------------- 

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

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 



                                                                F. 75 

                                                                  _____________________ 
 

 

 

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 2. --– 

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

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 3. –-- 

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

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

 

 

3.3. CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS APTAS AO ALOJAMENTO DE REDES DE 

COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS – NOS COMUNICAÇÕES, S.A. – RUA DAS LONGRAS, 

FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO REI DE 22.09.2015.- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÃO-------------------------------------------------------- 

Através do requerimento registado no Departamento de Coordenação Geral 

com o nº 957/15, em 24-06-2015, a interessada apresenta a comunicação 

prévia para construção de infraestruturas aptas ao alojamento de redes 

de comunicações electrónicas na rua das Longras, freguesia de Santa 

Maria Maior, para realização dos seguintes trabalhos:---------------- 

-Abertura de vala numa extensão de 10 m;----------------------------- 

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

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

Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

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

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

2.1-No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE) -------- 

A construção de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de 

comunicações electrónicas, estão sujeitas a licença administrativa nos 

termos do disposto na alínea i) do nº 2 do artigo 4º1, do RJUE 

                                                           
1 Artigo 4º - Licença, comunicação prévia e autorização de utilização 

2-Estão sujeitas a licença administrativa:--------------------------- 

i) As demais operações urbanísticas que não estejam sujeitas a 

comunicação prévia ou isentas de controlo prévio, nos termos do 

presente diploma.--------------------------------------------------- 
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corrigindo-se o pedido nos termos do disposto no nº 2 do artigo 108º 

do Código de Procedimento administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 

nº 4/2015, de 7/1.--------------------------------------------------- 

2.2-No Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal----------------------------------------------------------- 

O pedido da interessada tem enquadramento legal nos termos do disposto 

no nº 1 e nº 2 do artigo 32º do Regulamento de Obras e Trabalhos no 

Subsolo do Domínio Público Municipal.-------------------------------- 

2.3-No regime aplicável à construção de infraestruturas aptas ao 

alojamento de redes de comunicações electrónicas, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 123/2009, de 21/5.------------------------------------ 

As obras de infraestruturas, pretendidas pela interessada tem 

enquadramento legal nos termos do disposto no artigo 1º do Decreto-

Lei nº 123/2009, de 21/5, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 

258/2009, de 25/9, devendo as empresas de comunicações dar cumprimento 

aos artigos 8º3 e 9º do mesmo diploma legal.------------------------- 

3-PARECER----------------------------------------------------------- 

Pretende a requerente intervir em espaço de domínio público, para a 

construção de novas infraestruturas que consistem na instalação de 

tubagem em vala, com uma extensão de 10 metros, a construir na rua das 

Longras, freguesia de Santa Maria Maior.----------------------------- 

De acordo com os trabalhos a realizar deve o requerente prestar caução, 

pelo expresso no nº 2 do artigo 5º do Regulamento de Obras e Trabalhos 

no Subsolo do Domínio Público Municipal.----------------------------- 

De acordo com o parecer da Divisão de Obras Públicas, datado de 24-

08-2015, o valor da caução é de € 710,20 (setecentos e dez euros e 

vinte cêntimos), com IVA incluído.----------------------------------- 

Dever-se-á dar a conhecer à DOP, a data do início dos trabalhos, para 

fiscalização dos mesmos.--------------------------------------------- 

4-PROPOSTAS--------------------------------------------------------- 

4.1-Face ao mencionado no anterior capítulo, propõe-se que a Câmara 

Municipal delibere deferir o pedido de licenciamento da construção de 

novas infraestruturas, aptas ao alojamento de redes de comunicações 

electrónicas, nos termos do disposto no artigo 5º do Regulamento de 

Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público Municipal.----------- 

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO DE TAXAS------------------ 

O pedido apresentado tem enquadramento legal da Subsecção I, da Secção 

III do Regulamento de Taxas de “Serviços, Atividades e Licenciamento 

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

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

Dados Gerais:------------------------------------------------------- 

-Extensão da vala – 10 ml-------------------------------------------- 

                                                           
2 Artigo 3º - Licença Municipal-------------------------------------- 

1-A realização de obras e trabalhos no subsolo do domínio público 

municipal do concelho de Chaves carece de licença municipal, com 

exceção do disposto no artigo 13º do presente regulamento e dos casos 

de isenção expressamente previstos.---------------------------------- 
3 Artigo 8º - Obrigações das empresas de comunicação electrónicas 

perante os municípios------------------------------------------------ 

Quando efectuem obras no domínio público municipal, as empresas de 

comunicações electrónicas ficam obrigadas:--------------------------- 

a) À reposição de pavimentos, espaços verdes e de utilização 

colectiva, quando existentes;---------------------------------------- 

b) À reparação das infraestruturas que sejam danificadas em 

consequência da intervenção.----------------------------------------- 
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-Tipo de obra – Infraestruturas aptas ao alojamento de redes de 

comunicação eletrónicas.-------------------------------------------- 

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

-Pela apreciação do pedido de com. prévia com prazo prazo (Art.17º-

A)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...40,95 € 

-Emissão de licença (Artigo 18º)    ………………………….………..………….…….……10,45 € 

-Por cada período de 30 dias (alínea a) do artigo 21º)……………….….3,10 € 

-Pela ocupação do solo ou subsolo, com tubos, condutas e cabos 

condutores por metro linear e por ano (nº 8 do artigo 

20º)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….10,00 € 

TOTAL A PAGAR……………………………………………………………………….……………………………………………..  64,50 € 

4.2-Após o pagamento das taxas devidas e a prestação de caução, 

mediante garantia bancária ou seguro caução, propõe-se que seja 

emitido o alvará nos termos do nº 2 do artigo 7º do Regulamento de 

Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público Municipal.----------- 

4.3-Caso sobre a presente informação recaia deliberação favorável do 

Executivo, propõem-se os seguintes procedimentos:-------------------- 

-Após comunicação do início dos trabalhos, enviar o processo nº 355/15, 

à Divisão de Obras Públicas e um exemplar ao Engº Nuno Bento, para 

fiscalização das referidas obras;------------------------------------ 

-Concluídas as obras de telecomunicações, a interessada deverá 

solicitar a receção provisoria das mesmas, nos termos do disposto no 

artigo 27º do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

Público Municipal, devendo apresentar os traçados finais das referidas 

infraestruturas em formato digital, de acordo com o estabelecido no 

artigo 13º do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, 

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

-Os referidos traçados finais serão posteriormente remetidos ao Sector 

de Sistemas de Informação Geográfica para efeitos de cadastro desta 

infraestrutura e para posterior cálculo da respectiva renda anual a 

ser paga pela entidade concessionária, de acordo com o disposto no nº8 

do artigo 20º do Regulamento de Taxas de “Serviços, Atividades e 

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

4.4-Dar a conhecer à requerente a presente informação técnica, 

acompanhada com os pareceres internos supra referidos.--------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 19.10.2015. -------------- 

Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados na 

presente informação, sou a propor que superiormente seja adoptada 

decisão administrativa no sentido do deferimento do licenciamento das 

obras em causa.------------------------------------------------------ 

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

DELGADO, DATADO DE 23.10.2015. -------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR ARQ. CARLOS AUGUSTO 

CASTANHEIRA PENAS, DATADO DE 23.10.2015. ---------------------------- 

A reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.4. COMPROPRIEDADE DE TERRENO, PEDIDO DE CERTIDÃO – MARIA DE FÁTIMA 

PEREIRA DA ROSA PAIVA – FREGUESIA DE ÁGUAS FRIAS – INFORMAÇÃO DA 
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DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA 

FERREIRA DE 09.10.2015. --------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÂO-------------------------------------------------------- 

1.1- Através do requerimento registado no Departamento de Coordenação 

Geral com o nº 1558/15, de 02-10-2015, a Sr.ª Maria de Fátima Pereira 

da Rosa Paiva, na qualidade de herdeira da herança aberta por óbito 

do seu pai, Sr.º António da Rosa, solicita a emissão de parecer a que 

se refere o n.º1 do artigo 54º da Lei nº 91/95, de 2/9, alterada pela 

Lei nº 64/2003, de 23/08, para instruir a respetiva escritura de 

partilhas dos prédios rústicos, a seguir mencionados, a seu favor e 

dos seus irmãos:----------------------------------------------------- 

a) Na proporção de 1/2 indiviso para a Sr.ª Maria de Fátima Pereira 

da Rosa Paiva, e 1/2 indiviso para o Sr.º José Carlos Pereira da Cruz, 

referente ao prédio rústico, situado no Cachão, inscrito na matriz 

predial da Freguesia de Águas Frias sob o artigo 4012, concelho de 

Chaves e não descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves. 

b) Na proporção de 1/2 indiviso para a Sr.ª Maria Balbina Pereira 

Rosa dos Reis e 1/2 indiviso para a Sr.ª Maria Isabel Pereira da Cruz 

Ramos, referente ao prédio rústico, situado no Corgo, inscrito na 

matriz predial da Freguesia de Águas Frias sob o artigo 4032, concelho 

de Chaves e não descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves. 

c) Na proporção de 1/2 indiviso para a Sr.ª Maria Otília Pereira 

Rosa dos Reis e 1/2 indiviso para o Sr.º Abílio Joaquim Pereira, 

referente ao prédio rústico, situado no Corgo, inscrito na matriz 

predial da Freguesia de Águas Frias sob o artigo 4053, concelho de 

Chaves e não descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves.- 

d) Na proporção de 1/12 indiviso para a Sr.ª Maria Balbina Pereira 

Rosa dos Reis e 1/12 indiviso para a Sr.ª Maria Isabel Pereira da Cruz 

Ramos, referente ao prédio rústico, situado na Eira, inscrito na matriz 

predial da Freguesia de Águas Frias sob o artigo 4133, concelho de 

Chaves e não descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves.- 

e) Na proporção de 1/3 indiviso para o Sr.º José Carlos Pereira da 

Cruz, 1/3 indiviso para a Sr.ª Maria Isabel Pereira da Cruz Ramos e 

1/3 indiviso para a Sr.ª Maria Balbina Pereira Rosa dos Reis, referente 

ao prédio rústico, situado no Vale das Carradas, inscrito na matriz 

predial da Freguesia de Águas Frias sob o artigo 4273, concelho de 

Chaves e não descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves.- 

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

Para instruir o seu pedido apresenta os seguintes elementos:--------- 

-Cadernetas Prediais Rústicas – Modelo A dos prédios rústicos 

inscritos na matriz predial da Freguesia de Águas Frias, sob os artigos 

4012, 4032, 4053, 4133 e 4273;--------------------------------------- 

- Plantas de localização;-------------------------------------------- 

2.-ENQUADRAMENTO DO PEDIDO------------------------------------------- 

2.1.- NO REGIME EXCECIONAL PARA A RECONVERSÃO URBANÍSTICA DAS ÁREAS 

URBANAS DE GÉNESE ILEGAL (AUGIS)------------------------------------- 

2.1.1-De acordo com o disposto no nº 1 do artigo 54º da Lei nº 91/95, 

de 2/9, alterada pela Lei nº 64/2003, de 23/08, sob a epígrafe “Medidas 

Preventivas”, a celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos 

entre vivos de que resulte ou possa vir a resultar a constituição de 

compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 

rústicos carece de parecer favorável da câmara municipal da situação 

dos prédios”.------------------------------------------------------- 

2.1.2-Também, de acordo com o que se encontra estabelecido no nº 2 do 

mesmo artigo, o “parecer previsto no número anterior só pode ser 
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desfavorável com fundamento em que o ato ou negócio visa ou dele 

resulte parcelamento físico em violação ao regime legal dos 

loteamentos urbanos, nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a 

transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana”.-------- 

2.2.- NAS DISPOSIÇÕES DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL--------------------- 

2.2.1.- Tendo em conta a demarcação constante no extrato da planta de 

ordenamento nº 34 B, à escala 1/10 000, constantes no processo, os 

prédios rústicos a que se reportam o pedido em questão, integram-se 

nas classes de espaços constantes no quadro síntese que se segue:---- 

 

ARTIGOS 

 

TIPOS DE ESPAÇOS DE ACORDO COM AS PLANTAS DE ORDENAMENTO 

DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL 

 

4012 

 

O prédio rústico insere-se em espaço da classe 4 (Espaços 

Agrícolas e florestais), na seguinte categoria: 

- Categoria 4.3 (Espaços Agroflorestais), Subcategoria 

4.3.A (Espaços Agro- florestais comuns). 

 

 

4032 

 

O prédio rústico insere-se em espaço da classe 4 (Espaços 

Agrícolas e florestais), na seguinte categoria: 

- Categoria 4.3 (Espaços Agroflorestais), Subcategoria 

4.3.A (Espaços Agro- florestais comuns). 

 

4053 

 

O prédio rústico insere-se em espaço da classe 4 (Espaços 

Agrícolas e florestais), na seguinte categoria: 

- Categoria 4.3 (Espaços Agroflorestais), Subcategoria 

4.3.A (Espaços Agro- florestais comuns). 

 

4133 

 

O prédio rústico insere-se em espaço da classe 1 (Espaços 

urbanos e urbanizáveis), na seguinte categoria: 

- Categoria 1.3 – Outros Aglomerados. 

 

 

4273 

 

O prédio rústico insere-se em espaço da classe 4 (Espaços 

Agrícolas e florestais),na seguinte categoria: 

- Categoria 4.3 (Espaços Agroflorestais), Subcategoria 

4.3.A (Espaços Agro- florestais comuns). 

3.- PARECER--------------------------------------------------------- 

3.1.- O pedido tem em vista a celebração de uma escritura de partilhas 

dos prédios rústicos inscritos na matriz predial da Freguesias de 

Bustelo sob os artigo 4012, 4032,4053, 4133 e 4273, e ainda que a 

mesma decorra diretamente da abertura de um processo sucessório, 

deverá ser classificado como um negócio entre vivos.----------------- 

3.2.-Quadro síntese com os artigos e futuros comproprietários dos 

prédios:------------------------------------------------------------ 

 

ARTIGOS 

 

FUTUROS COMPROPRIETÁRIOS DOS PRÈDIOS 

 

4012 

 

1/2 – Maria de Fátima Pereira da Rosa Paiva 

1/2 – José Carlos Pereira da Cruz 

 

4032 

 

1/2 – Maria Balbina Pereira Rosa dos Reis 

1/2 – Maria Isabel Pereira da Cruz Ramos 

 

4053 

 

1/2 – Maria Otília Pereira Rosa dos Reis 

1/2 – Abílio Joaquim Pereira 
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4133 

 

1/12 – Maria Balbina Pereira Rosa dos Reis 

1/12 – Maria Isabel Pereira da Cruz Ramos 

 

4273 

 

1/3 – José Carlos Pereira da Cruz 

1/3 – Maria Balbina Pereira Rosa dos Reis 

1/3- Maria Isabel Pereira da Cruz Ramos 

3-PROPOSTAS DE DECISÃO----------------------------------------------- 

3.1- Considerando que o pedido tem em vista a celebração de uma 

escritura de partilhas, visando a constituição de compropriedade dos 

prédios rústicos, inscritos na matriz predial da freguesia de Águas 

Frias sob os artigos 4012, 4032, 4053 e 4273 e aumento do número de 

compartes do prédio rústico, inscritos na matriz predial da freguesias 

de Águas Frias sob os artigos 4133, sem parcelamento físico, situação 

diferente daquela que a Lei pretende salvaguardar nos termos do nº 2 

do artigo 54º da Lei nº 91/95, de 2/9, alterada pela Lei nº 64/2003, 

de 23/08 (parcelamento físico em violação do regime legal dos 

loteamentos urbanos);----------------------------------------------- 

3.2- Estes Serviços Técnicos são de entendimento que o pedido formulado 

é passível de ser atendido favoravelmente, propondo-se ao Executivo 

que emita parecer favorável à constituição de compropriedade e aumento 

do número de compartes dos prédios rústicos acima identificados.----- 

3.3-Considerando que a requerente solicita a emissão de certidão, 

propõe-se que a mesma seja emitida de acordo com o presente parecer 

técnico.------------------------------------------------------------ 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 20.10.2015:--------------- 

Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados na 

presente informação, sou a propor que superiormente seja adoptada 

deliberação no sentido da emissão de parecer favorável à constituição 

do regime de compropriedade solicitado. ----------------------------- 

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

DELGADO, DATADO DE 22.10.2015. -------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR ARQ. CARLOS AUGUSTO 

CASTANHEIRA PENAS, DATADO DE 23.10.2015. ---------------------------- 

A reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.5. COMPROPRIEDADE DE TERRENO, PEDIDO DE CERTIDÃO – JOSÉ MIGUEL PINTO 

RODRIGUES – LUGAR DE MONTE MEÃO, FREGUESIA DE VIDAGO, ARCOSSÓ, SELHARIZ 

E VILARINHO DAS PARANHEIRAS – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO REI DE 28.09.2015.- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÂO-------------------------------------------------------- 

1.1-Através do requerimento registado nesta unidade orgânica com o nº 

1383/15, de 09-09-2015, o Srº José Miguel Pinto Rodrigues, na qualidade 

de herdeiro da herança indivisa por óbito do seu pai, Srº Jorge 

Carneiro Rodrigues, solicita a emissão de parecer favorável a que se 

refere o artigo 54º da Lei nº 91/95, de 2/9, alterada pela Lei nº 
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64/2003, de 23/08, para instruir a respectiva escritura de partilhas 

do prédio rústico, a seguir mencionado, a seu favor e do seu irmão, 

Srº Francisco Pinto Rodrigues.--------------------------------------- 

-Prédio rústico, sito no lugar do Monte Meão, inscrito na matriz 

predial da União das das freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e 

Vilarinho das Paranheiras, sob o artigo 2362º, com a área de 2950 m2 

e não descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves.-------- 

1.2-Em anexo ao seu pedido, o requerente apresenta os seguintes 

elementos:---------------------------------------------------------- 

-Caderneta Predial Rústica – Modelo A do prédio rústico inscrito na 

matriz predial da União das freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e 

Vilarinho das Paranheiras, sob o artigo 2362º;----------------------- 

-Acta de Conferência Preparatória;----------------------------------- 

-Fotografia aérea com a localização do prédio rústico, objecto do 

presente pedido.---------------------------------------------------- 

2-PARECER----------------------------------------------------------- 

2.1-Enquadramento do pedido na Lei----------------------------------- 

2.1.1-De acordo com o disposto no nº 1 do artigo 54º da Lei nº 91/95, 

de 2/9, alterada pela Lei nº 64/2003, de 23/08, sob a epígrafe “Medidas 

Preventivas”, a celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos 

entre vivos de que resulte ou possa vir a resultar a constituição de 

compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 

rústicos carece de parecer favorável da câmara municipal da situação 

dos prédios”.------------------------------------------------------- 

2.1.2-Também, de acordo com o que se encontra estabelecido no nº 2 do 

mesmo artigo, o “parecer previsto no número anterior só pode ser 

desfavorável com fundamento em que o ato ou negócio visa ou dele 

resulte parcelamento físico em violação ao regime legal dos 

loteamentos urbanos, nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a 

transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana”.-------- 

2.2-Enquadramento do prédio rústico nos Instrumentos de Planeamento 

Territorial--------------------------------------------------------- 

De acordo com a fotografia aérea apresentada e com o extrato da planta 

de ordenamento nº 60 A, à escala 1/10 000, do qual se anexa uma 

fotocópia, o prédio rústico a que se reporta o pedido em questão, 

integra-se nas classes de espaços constantes no quadro síntese que se 

segue:-------------------------------------------------------------- 

QUADRO SÍNTESE ------------------------------------------------------ 

 

ARTIGOS 

 

TIPOS DE ESPAÇOS DE ACORDO COM 

AS PLANTAS DE ORDENAMENTO DO 

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL 

 

FUTUROS COMPROPRIETÁRIOS 

DOS PRÈDIOS 

 

2362º 

 

O prédio rústico insere-se no 

espaço da classe 4 (Espaços 

Agrícolas e florestais), na 

Categoria 4.1 (Espaços 

Florestais), Sub-Categoria 

4.1.A (Espaços Florestais 

Comuns)  

 

1/2 – José Miguel Pinto 

Rodrigues 

 

1/2- Francisco Pinto 

Rodrigues 

 

2.3-Especificidades do pedido---------------------------------------- 

O pedido tem em vista a celebração de uma escritura de partilhas do 

prédio rústico, inscrito na matriz predial da União das freguesias de 

Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras, sob o artigo 

2362º, que, ainda que a mesma decorra diretamente da abertura de um 

processo sucessório, deverá ser classificado como um negócio entre 

vivos.-------------------------------------------------------------- 
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3-PROPOSTAS DE DECISÃO----------------------------------------------- 

3.1-Considerando que o pedido tem em vista a celebração de uma 

escritura de partilhas, visando a constituição de compropriedade4 do 

prédio rústico, supra referido, sem parcelamento físico, situação 

diferente daquela que a Lei pretende salvaguardar nos termos do nº 2 

do artigo 54º da Lei nº 91/95, de 2/9, alterada pela Lei nº 64/2003, 

de 23/08 (parcelamento físico em violação do regime legal dos 

loteamentos urbanos);----------------------------------------------- 

3.2-Estes Serviços Técnicos são de entendimento que o pedido formulado 

é passível de ser atendido favoravelmente, propondo-se ao Executivo 

que emita parecer favorável ao solicitado pelo requerente.----------- 

3.3-Considerando que o requerente solicita a emissão de certidão, 

propõe-se que a mesma seja emitida de acordo com o presente parecer 

técnico.------------------------------------------------------------ 

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

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO 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 adoptada decisão conducente à emissão de 

parecer favorável à constituição da compropriedade requerida e 

concomitante emissão da respectiva certidão.------------------------- 

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

DELGADO, DATADO DE 23.10.2015. -------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR ARQ. CARLOS AUGUSTO 

CASTANHEIRA PENAS, DATADO DE 23.10.2015. ---------------------------- 

A reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.6. INSTALAÇÃO DE CABOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM INFRAESTRUTURAS 

EXISTENTES – NOS COMUNICAÇÕES, S.A. – RUA DO CRUZEIRO, FREGUESIA DE 

SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO REI DE 24.09.2015. --------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÃO-------------------------------------------------------- 

Através do requerimento registado no Departamento de Coordenação Geral 

com o nº 936/15, em 22-06-2015, a interessada apresenta a comunicação 

prévia para a passagem de cabos em infraestruturas pré-existentes5 e 

para a qual foi solicitada a devida autorização à entidade responsável, 

na rua abaixo indicada, situada na freguesia de Santa Maria Maior, 

concelho de Chaves:-------------------------------------------------- 

-Rua do Cruzeiro – 200 ml.------------------------------------------- 

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

2.1-No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE) -------- 

A construção de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de 

comunicações electrónicas, estão sujeitas a licença administrativa nos 

termos do disposto na alínea i) do nº 2 do artigo 4º6, do RJUE 

                                                           
4 O sublinhado é nosso.---------------------------------------------- 
5 O sublinhado é nosso.---------------------------------------------- 
6 Artigo 4º - Licença, comunicação prévia e autorização de utilização 
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corrigindo-se o pedido nos termos do disposto no nº 2 do artigo 108º 

do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 

nº 4/2015, de 7/1.--------------------------------------------------- 

2.2-No Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal----------------------------------------------------------- 

O pedido da interessada tem enquadramento legal nos termos do disposto 

no nº 1 e nº 2 do artigo 37º do Regulamento de Obras e Trabalhos no 

Subsolo do Domínio Público Municipal.-------------------------------- 

2.3-No regime aplicável à construção de infraestruturas aptas ao 

alojamento de redes de comunicações electrónicas, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 123/2009, de 21/5.------------------------------------ 

As obras de infraestruturas, pretendidas pela interessada tem 

enquadramento legal nos termos do disposto no artigo 1º do Decreto-

Lei nº 123/2009, de 21/5, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 

258/2009, de 25/9, devendo as empresas de comunicações dar cumprimento 

aos artigos 8º8 e 9º do mesmo diploma legal.------------------------- 

3-PARECER----------------------------------------------------------- 

Pretende a requerente intervir em espaço de domínio público, para a 

passagem de cabos em infraestruturas pré-existentes de 

Telecomunicações, nos arruamentos acima mencionados.----------------- 

De acordo com os trabalhos a realizar deve a requerente prestar caução, 

pelo expresso no nº 2 do artigo 5º do Regulamento de Obras e Trabalhos 

no Subsolo do Domínio Público Municipal.----------------------------- 

De acordo com o parecer da Divisão de Obras Públicas, datado de 24-

08-2015, o valor da caução é de € 636 (seiscentos e trinta e seis 

euros), com IVA incluído.-------------------------------------------- 

Dever-se-á dar a conhecer à DOP e ao Srº Engº electrotécnico Nuno 

Bento a data do início dos trabalhos, para fiscalização dos mesmos.-- 

4-PROPOSTA---------------------------------------------------------- 

4.1-Face ao acima exposto, propõe-se de acordo com o disposto no artigo 

5º do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal, que a Câmara Municipal delibere deferir o pedido de 

licenciamento para ocupação do espaço de domínio público para 

instalação do serviço de televisão, internet e telefone, nas zonas 

envolvidas.--------------------------------------------------------- 

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO DE TAXAS------------------ 

O pedido apresentado tem enquadramento legal da Subsecção I, da Secção 

III do Regulamento de Taxas de “Serviços, Atividades e Licenciamento 

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

                                                           

2-Estão sujeitas a licença administrativa:--------------------------- 

ii) As demais operações urbanísticas que não estejam sujeitas a 

comunicação prévia ou isentas de controlo prévio, nos termos do 

presente diploma.--------------------------------------------------- 
7 Artigo 3º - Licença Municipal-------------------------------------- 

1-A realização de obras e trabalhos no subsolo do domínio público 

municipal do concelho de Chaves carece de licença municipal, com 

exceção do disposto no artigo 13º do presente regulamento e dos casos 

de isenção expressamente previstos.---------------------------------- 
8 Artigo 8º - Obrigações das empresas de comunicação electrónicas 

perante os municípios------------------------------------------------ 

Quando efectuem obras no domínio público municipal, as empresas de 

comunicações electrónicas ficam obrigadas:--------------------------- 

c) À reposição de pavimentos, espaços verdes e de utilização 

colectiva, quando existentes; --------------------------------------- 

d) À reparação das infraestruturas que sejam danificadas em 

consequência da intervenção.----------------------------------------- 
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Cálculo das taxas a suportar pela interessada------------------------ 

Dados Gerais:------------------------------------------------------- 

-Extensão da rede de Telecomunicações – 200 ml----------------------- 

-Tipo de obra – Instalação da Rede de Distribuição de Televisão por 

Cabo, Internet e Telefone.------------------------------------------- 

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

-Pela apreciação do pedido de com. prévia com prazo (Art.17º-

A)………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….40,95 € 

-Emissão de licença (Artigo 18º)     ……….………………………..………….…….……10,45 € 

-Por cada período de 30 dias (alínea a) do artigo 

21º)…………………………………………………………………………………………………………………………………….....…….3,10 € 

-Pela ocupação do solo ou subsolo, com tubos, condutas e cabos 

condutores por metro linear e por ano (nº 8 do artigo 20º)--203,009 € 

TOTAL A PAGAR………………………………………………………………….……………………………………………………. 257,50 € 

Após o pagamento das taxas devidas e a prestação de caução, mediante 

garantia bancária ou seguro caução, propõe-se que seja emitido o alvará 

nos termos do nº 2 do artigo 7º do Regulamento de Obras e Trabalhos 

no Subsolo do Domínio Público Municipal.----------------------------- 

4.2-Caso sobre a presente informação recaia deliberação favorável do 

Executivo, propõem-se os seguintes procedimentos:-------------------- 

4.2.1-Após comunicação do início dos trabalhos, enviar o processo nº 

354/15, à Divisão de Obras Públicas e um exemplar ao Srº Engº Nuno 

Bento, para fiscalização das referidas obras;------------------------ 

4.2.2-Após conclusão das obras, a promotora deverá apresentar os 

traçados finais das referidas infraestruturas em formato digital, de 

acordo com o estabelecido no artigo 13º do Regulamento Municipal da 

Urbanização e da Edificação, actualmente em vigor.------------------- 

4.2.3-Os referidos traçados finais serão remetidos ao Sector de 

Sistemas de Informação Geográfica para efeitos de cadastro desta 

infraestrutura e de cálculo da respectiva renda anual a ser paga pela  

entidade concessionária, nos termos  do Regulamento de Taxas de  

“Serviços, Atividades e Licenciamento Diversos”.--------------------- 

4.3-Dar a conhecer à requerente a presente informação técnica, 

acompanhada com o parecer da Divisão de Obras Públicas, datado de 24-

08-2015.------------------------------------------------------------ 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 14.10.2015:--------------- 

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

superiormente seja adoptada deliberação conducente ao deferimento do 

pedido de licenciamento da operação urbanística em causa (Instalação 

de cabos de telecomunicações em infraestruturas existentes).--------- 

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

DELGADO, DATADO DE 23.10.2015. -------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR ARQ. CARLOS AUGUSTO 

CASTANHEIRA PENAS, DATADO DE 23.10.2015. ---------------------------- 

A reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

                                                           
9 3 m + 200 m-------------------------------------------------------- 
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3.7. COMPROPRIEDADE DE TERRENO, PEDIDO DE CERTIDÃO – GUILHERME GUICHO 

DOS SANTOS – LUGAR DE SOUTO DO MATO, FREGUESIA DE ÁGUAS FRIAS – 

INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. 

ENG.ª CONCEIÇÃO REI DE 08.10.2015. ---------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÃO-------------------------------------------------------- 

Através do requerimento registado no Departamento de Coordenação Geral 

com o nº 1488/15, de 23-09-2015, o Srº Guilherme Guincho dos Santos, 

na qualidade de promitente comprador do prédio rústico inscrito na 

matriz predial da freguesia de Águas Frias sob o artigo 5282º, solicita 

a emissão de parecer favorável, a que se refere o artigo 54º da Lei 

nº 91/95, de 2/9, alterada pela Lei nº 64/2003, de 23/08, para instruir 

a respectiva escritura de Compra e Venda do referido prédio rústico, 

a favor do requerente e do Srº Francisco Manuel Costa Sousa, 

destinando-se o dito prédio a permanecer inteiro e indiviso 

fisicamente, embora em compropriedade e exploração familiar:--------- 

- Prédio rústico, sito no lugar do Souto do Mato inscrito na matriz 

predial da freguesia de Águas Frias sob o artigo 5282º, com a área de 

750 m2.------------------------------------------------------------- 

Em anexo ao requerimento nº1488/15, o interessado junta os seguintes 

elementos: --------------------------------------------------------- 

 Caderneta predial rústica e certidão da conservatória do registo 

predial do prédio rústico supra referido.---------------------------- 

 Planta de Localização à escala 1/5 000, com a demarcação do 

imóvel. ------------------------------------------------------------ 

 Extrato da planta de ordenamento nº 35 A, do Plano Diretor 

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

2-PARECER----------------------------------------------------------- 

2.1-Enquadramento do pedido na Lei----------------------------------- 

2.1.1-De acordo com o disposto no nº 1 do artigo 54º da Lei nº 91/95, 

de 2/9, alterada pela Lei nº 64/2003, de 23/08, sob a epígrafe “Medidas 

Preventivas”, a celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos 

entre vivos de que resulte ou possa vir a resultar a constituição de 

compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 

rústicos carece de parecer favorável da câmara municipal da situação 

dos prédios”.------------------------------------------------------- 

2.1.2-Também, de acordo com o que se encontra estabelecido no nº 2 do 

mesmo artigo, o “parecer previsto no número anterior só pode ser 

desfavorável com fundamento em que o ato ou negócio visa ou dele 

resulte parcelamento físico em violação ao regime legal dos 

loteamentos urbanos, nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a 

transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana”.-------- 

2.2-Enquadramento do prédio rústico nos Instrumentos de Planeamento 

Territorial--------------------------------------------------------- 

Tendo em conta a demarcação constante na planta de localização, 

apresentada pelo interessado e de acordo com a planta de ordenamento 

nº 35 A do Plano Director Municipal, o prédio rústico a que se reporta 

o pedido em questão, integra-se nas classes de espaços constantes no 

quadro síntese que se segue:----------------------------------------- 

QUADRO SÍNTESE ------------------------------------------------------ 

 

ARTIGO 

RÚSTICO 

 

TIPOS DE ESPAÇOS DE ACORDO 

COM AS PLANTAS DE 

ORDENAMENTO DO PLANO 

DIRECTOR MUNICIPAL 

 

FUTUROS COMPROPRIETÁRIOS 

DOS PRÈDIOS 
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 5282º 

 

 

O prédio rústico insere-se  

no espaço da classe 1 

(Espaços Urbanos e 

Urbanizáveis),  na   

Categoria 1.3  (Outros 

Aglomerados) 

 

 

1/2 – Guilherme Guicho dos 

Santos 

 

1/2 – Francisco Manuel Costa 

Sousa 

 

2.3-Especificidades do pedido---------------------------------------- 

O pedido tem em vista a celebração de uma escritura de compra e venda 

do prédio rústico, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de 

Águas Frias sob o artigo 5282º, havendo a constituição de 

compropriedade do mesmo, ficando metade indivisa para o requerente e 

a outra metade indivisa para o Srº Francisco Manuel Costa, não 

pretendendo os interessados a divisão física do mesmo.--------------- 

3-PROPOSTAS DE DECISÃO----------------------------------------------- 

3.1-Considerando que o pedido tem em vista a celebração de uma 

escritura de compra e venda do prédio rústico supra referido, visando 

a constituição de compropriedade10 do mesmo, sem parcelamento físico, 

situação diferente daquela que a Lei pretende salvaguardar nos termos 

do nº 2 do artigo 54º (parcelamento físico em violação do regime legal 

dos loteamentos urbanos);-------------------------------------------- 

3.2-Estes Serviços Técnicos são de entendimento que o pedido formulado 

é passível de ser atendido favoravelmente, propondo-se ao Executivo 

que emita parecer favorável à constituição de compropriedade.-------- 

3.3-Considerando que o requerente solicita a emissão de certidão, 

propõe-se que a mesma seja emitida de acordo com o presente parecer 

técnico.------------------------------------------------------------ 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 22.10.2015:--------------- 

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

que superiormente seja adoptada decisão conducente à emissão de 

parecer favorável à constituição de compropriedade requerida e 

concomitante emissão da respectiva certidão.------------------------- 

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

DELGADO, DATADO DE 23.10.2015. -------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR ARQ. CARLOS AUGUSTO 

CASTANHEIRA PENAS, DATADO DE 23.10.2015. ---------------------------- 

A reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.8. COMPROPRIEDADE DE TERRENO, PEDIDO DE CERTIDÃO – MARIA DA CONCEIÇÃO 

AFONSO DE SOUSA – LUGAR DE BORRALHOS, FREGUESIA DE CURALHA – INFORMAÇÃO 

DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª 

CONCEIÇÃO REI DE 08.10.2015.----------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÂO-------------------------------------------------------- 

                                                           
10 O sublinhado é nosso.--------------------------------------------- 
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1.1-Através do requerimento registado nesta unidade orgânica com o nº 

1429/15, de 16-09-2015, na Dª Maria da Conceição Afonso de Sousa, na 

qualidade de herdeiro da herança indivisa por óbito da sua mãe, Dª 

Teresa de Jesus Afonso, solicita a emissão de parecer favorável a que 

se refere o artigo 54º da Lei nº 91/95, de 2/9, alterada pela Lei nº 

64/2003, de 23/08, para instruir a respectiva escritura de partilhas 

dos prédios rústicos, a seguir mencionado, a seu favor, da sua irmâ e 

dos seus sobrinhos.-------------------------------------------------- 

-Prédio rústico, sito no lugar de Borralhos, inscrito na matriz predial 

da freguesia de Curalha sob o artigo 1665º, com a área de 2500 m2 e 

não descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves.---------- 

-Prédio rústico, sito no lugar de Borralhos, inscrito na matriz predial 

da freguesia de Curalha sob o artigo 1664º, com a área de 1036 m2 e 

não descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves.---------- 

1.2-Em anexo ao seu pedido, o requerente apresenta os seguintes 

elementos:---------------------------------------------------------- 

-Caderneta Predial Rústica – Modelo A dos prédios rústicos supra 

referidos.---------------------------------------------------------- 

-Comprovativo de participação de transmissões gratuitas (Modelo 1), 

cuja autora da transmissão é a Dª Teresa de Jesus Afonso.------------ 

-Fotocópia do Bilhete de Identidade e do Número de Identificação Fiscal 

da requerente;------------------------------------------------------ 

-Fotografia aérea com a localização dos prédios rústicos, objecto do 

presente pedido.---------------------------------------------------- 

2-PARECER----------------------------------------------------------- 

2.1-Enquadramento do pedido na Lei----------------------------------- 

2.1.1-De acordo com o disposto no nº 1 do artigo 54º da Lei nº 91/95, 

de 2/9, alterada pela Lei nº 64/2003, de 23/08, sob a epígrafe “Medidas 

Preventivas”, a celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos 

entre vivos de que resulte ou possa vir a resultar a constituição de 

compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 

rústicos carece de parecer favorável da câmara municipal da situação 

dos prédios”.------------------------------------------------------- 

2.1.2-Também, de acordo com o que se encontra estabelecido no nº 2 do 

mesmo artigo, o “parecer previsto no número anterior só pode ser 

desfavorável com fundamento em que o ato ou negócio visa ou dele 

resulte parcelamento físico em violação ao regime legal dos 

loteamentos urbanos, nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a 

transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana”.-------- 

2.2-Enquadramento do prédio rústico nos Instrumentos de Planeamento 

Territorial--------------------------------------------------------- 

De acordo com a fotografia aérea apresentada e com o extrato da planta 

de ordenamento nº 47 A, à escala 1/10 000, do qual se anexa uma 

fotocópia, os prédios rústicos a que se reportam o pedido em questão, 

integram-se nas classes de espaços constantes no quadro síntese que 

se segue:----------------------------------------------------------- 

QUADRO SÍNTESE 

 

ARTIGOS 

 

TIPOS DE ESPAÇOS DE ACORDO 

COM AS PLANTAS DE ORDENAMENTO 

DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL 

 

FUTUROS 

COMPROPRIETÁRIOS DOS 

PRÈDIOS 

 

1665º 

 

O prédio rústico insere-se  no 

espaço da classe 4 (Espaços 

Agrícolas e florestais),  na 

Categoria 4.1 ( Espaços 

Florestais), Sub-Categoria 

 

1/2 –Arnaldo Augusto 

Carneiro de Sousa 

 

1/2- Maria Luísa 

Carneiro de Sousa 
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4.1.A (Espaços Florestais 

Comuns)  

 

 

1664º 

 

 

O prédio rústico insere-se  no 

espaço da classe 4 (Espaços 

Agrícolas e florestais),  na 

Categoria 4.1 ( Espaços 

Florestais), Sub-Categoria 

4.1.A (Espaços Florestais 

Comuns 

 

3/4 –Maria da Conceição 

Afonso de Sousa 

 

1/4- Maria Teresa 

Afonso de Sousa da Silva 

 

2.3-Especificidades do pedido---------------------------------------- 

O pedido tem em vista a celebração de uma escritura de partilhas dos 

prédios rústicos, inscrito na matriz predial da freguesia de Curalha, 

sob o artigo 1665º e 1664º, que, ainda que a mesma decorra diretamente 

da abertura de um processo sucessório, deverá ser classificado como 

um negócio entre vivos.---------------------------------------------- 

3-PROPOSTAS DE DECISÃO----------------------------------------------- 

3.1-Considerando que o pedido tem em vista a celebração de uma 

escritura de partilhas, visando a constituição de compropriedade11 dos 

prédios rústicos, supra referido, sem parcelamento físico, situação 

diferente daquela que a Lei pretende salvaguardar nos termos do nº 2 

do artigo 54º da Lei nº 91/95, de 2/9, alterada pela Lei nº 64/2003, 

de 23/08 (parcelamento físico em violação do regime legal dos 

loteamentos urbanos);----------------------------------------------- 

3.2-Estes Serviços Técnicos são de entendimento que o pedido formulado 

é passível de ser atendido favoravelmente, propondo-se ao Executivo 

que emita parecer favorável ao solicitado pelo requerente.----------- 

3.3-Considerando que o requerente solicita a emissão de certidão, 

propõe-se que a mesma seja emitida de acordo com o presente parecer 

técnico.------------------------------------------------------------ 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 22.10.2015:--------------- 

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

que superiormente seja adoptada decisão conducente à emissão de 

parecer favorável à constituição da compropriedade requerida e 

concomitante emissão da respectiva certidão.------------------------- 

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

DELGADO, DATADO DE 23.10.2015. -------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR ARQ. CARLOS AUGUSTO 

CASTANHEIRA PENAS, DATADO DE 23.10.2015. ---------------------------- 

A reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.9. CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS APTAS AO ALOJAMENTO DE REDES DE 

COMUNICAÇÃO ELETRÓNICAS – NOS COMUNICAÇÕES, S.A. – RUA ANTÓNIO RIBEIRO 

DE CARVALHO, FREGUESIA DE SANTA CRUZ/TRINDADE E SANJURGE – INFORMAÇÃO 

DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª 

CONCEIÇÃO REI DE 15.09.2015.----------------------------------------- 

                                                           
11 O sublinhado é nosso.--------------------------------------------- 
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÃO-------------------------------------------------------- 

Através do requerimento registado no Departamento de Coordenação Geral 

com o nº 859/15, em 04-06-2015, a interessada apresenta a comunicação 

prévia para construção de infraestruturas aptas ao alojamento de redes 

de comunicações electrónicas na rua António Ribeiro de Carvalho, para 

realização dos seguintes trabalhos:---------------------------------- 

-Abertura de vala numa extensão de 15 m;----------------------------- 

-Colocação de um poste NOS e um tubo de subida.---------------------- 

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

2.1-No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE)--------- 

A construção de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de 

comunicações electrónicas, estão sujeitas a licença administrativa nos 

termos do disposto na alínea i) do nº 2 do artigo 4º12, do RJUE 

corrigindo-se o pedido nos termos do disposto no nº 2 do artigo 108º 

do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 

nº 4/2015, de 7/1.--------------------------------------------------- 

2.2-No Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal----------------------------------------------------------- 

O pedido da interessada tem enquadramento legal nos termos do disposto 

no nº 1 e nº 2 do artigo 313º do Regulamento de Obras e Trabalhos no 

Subsolo do Domínio Público Municipal.-------------------------------- 

2.3-No regime aplicável à construção de infraestruturas aptas ao 

alojamento de redes de comunicações electrónicas, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 123/2009, de 21/5.------------------------------------ 

As obras de infraestruturas, pretendidas pela interessada tem 

enquadramento legal nos termos do disposto no artigo 1º do Decreto-

Lei nº 123/2009, de 21/5, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 

258/2009, de 25/9, devendo as empresas de comunicações dar cumprimento 

aos artigos 8º14 e 9º do mesmo diploma legal.------------------------ 

PARECERES INTERNOS-------------------------------------------------- 

No processo consta o favorável da Engª Maria Madalena Branco, a exerceu 

funções na Divisão de Obras Públicas, emitido em 04-08-2015, o qual 

deve ser dado a conhecer à interessada.------------------------------ 

3-PARECER----------------------------------------------------------- 

Pretende a requerente intervir em espaço de domínio público, para a 

construção de novas infraestruturas que consistem na instalação de 

                                                           
12 Artigo 4º - Licença, comunicação prévia e autorização de utilização 

2-Estão sujeitas a licença administrativa:--------------------------- 

iii) As demais operações urbanísticas que não estejam sujeitas a 

comunicação prévia ou isentas de controlo prévio, nos termos do 

presente diploma.--------------------------------------------------- 
13 Artigo 3º - Licença Municipal------------------------------------- 

1-A realização de obras e trabalhos no subsolo do domínio público 

municipal do concelho de Chaves carece de licença municipal, com 

exceção do disposto no artigo 13º do presente regulamento e dos casos 

de isenção expressamente previstos.---------------------------------- 
14 Artigo 8º - Obrigações das empresas de comunicação electrónicas 

perante os municípios------------------------------------------------ 

Quando efectuem obras no domínio público municipal, as empresas de 

comunicações electrónicas ficam obrigadas: -------------------------- 

e) À reposição de pavimentos, espaços verdes e de utilização 

colectiva, quando existentes; --------------------------------------- 

f) À reparação das infraestruturas que sejam danificadas em 

consequência da intervenção. ---------------------------------------- 
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tubagem em vala, com uma extensão de 15 metros (9 m sob o passeio e 6 

m sob a faixa de rodagem), colocação de um poste NOS e um tubo de 

subida, trabalhos a serem realizados na Rua António Ribeiro de 

Carvalho, freguesia de Santa Maria Maior.---------------------------- 

Para execução dos trabalhos a realizar deve a requerente prestar 

caução, pelo expresso no nº 2 do artigo 5º do Regulamento de Obras e 

Trabalhos no Subsolo do Domínio Público Municipal.------------------- 

De acordo com o parecer da Divisão de Obras Públicas, datado de 03-

09-2015, o valor da caução é de € 853,30 (oitocentos e cinquenta e 

três euros e trinta cêntimos), com IVA incluído.--------------------- 

4-PROPOSTAS--------------------------------------------------------- 

4.1-Face ao mencionado no anterior capítulo, propõe-se que a Câmara 

Municipal delibere deferir o pedido de licenciamento da construção de 

novas infraestruturas para instalação de rede de Distribuição de 

Televisão por Cabo, nos termos do disposto no artigo 5º do Regulamento 

de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público Municipal.-------- 

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO DE TAXAS------------------ 

O pedido apresentado tem enquadramento legal da Subsecção I, da Secção 

III do Regulamento de Taxas de “Serviços, Atividades e Licenciamento 

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

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

Dados Gerais:------------------------------------------------------- 

-Extensão da vala – 15 ml-------------------------------------------- 

-Tipo de obra – Instalação da rede de Distribuição de Televisão por 

Cabo.--------------------------------------------------------------- 

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

-Pela apreciação do pedido de com. prévia com prazo prazo (Art.17º-

A)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….40,95 € 

-Emissão de licença   (Artigo 18º)     ………………………..………….………..……10,45 € 

-Por cada período de 30 dias (alínea a) do artigo 

21º)…………………................................................…….3,10 € 

-Por m2 da via pública (alínea b) do artigo 

21º)……………………….........................................……..…..5,2015 € 

-Pela ocupação do solo, outras construções ou instalações no subsolo, 

por m2 e por ano (nº 3 do artigo 20º)……………..………………………………………………10,45 € 

-Pela ocupação do solo ou subsolo, com tubos, condutas e cabos 

condutores por metro linear e por ano (nº 8 do artigo 

20º)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….15,00 € 

TOTAL A PAGAR……………………………………………………………………….…………………………………………………….85,15 € 

4.2-Após o pagamento das taxas devidas e a prestação de caução, 

mediante garantia bancária ou seguro caução, propõe-se que seja 

emitido o alvará nos termos do nº 2 do artigo 7º do Regulamento de 

Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público Municipal.----------- 

4.3-Caso sobre a presente informação recaia deliberação favorável do 

Executivo, propõem-se os seguintes procedimentos:-------------------- 

4.3.1-Após comunicação do início dos trabalhos, enviar o processo nº 

314/15, à Divisão de Obras Públicas e um exemplar ao Engº Nuno Bento, 

para fiscalização das referidas obras;------------------------------- 

4.3.2-Concluídas as infraestruturas de telecomunicações, a interessada 

deverá solicitar a receção provisoria das mesmas, nos termos do 

disposto no artigo 27º do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo 

do Domínio Público Municipal, devendo apresentar os traçados finais 

das referidas infraestruturas em formato digital, de acordo com o 

estabelecido no artigo 13º do Regulamento Municipal da Urbanização e 

da Edificação, actualmente em vigor.--------------------------------- 

                                                           
15 Poste NOS -------------------------------------------------------- 
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4.3.3-Os referidos traçados finais serão remetidos ao Sector de 

Sistemas de Informação Geográfica para efeitos de cadastro desta 

infraestrutura e para posterior cálculo da respectiva renda anual a 

ser paga pela entidade concessionária, de acordo com o disposto nos 

nº3 e nº8 do artigo 20º do Regulamento de Taxas de “Serviços, 

Atividades e Licenciamentos Diversos”.------------------------------- 

4.4-Dar a conhecer à requerente a presente informação técnica, 

acompanhada com o parecer interno da Divisão de Obras Públicas.------ 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 19.10.2015:--------------- 

Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados nesta 

informação, sou a propor que superiormente seja adoptada decisão no 

sentido do deferimento do licenciamento das obras em causa.--------- 

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

DELGADO, DATADO DE 21.10.2015. -------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR ARQ. CARLOS AUGUSTO 

CASTANHEIRA PENAS, DATADO DE 23.10.2015. ---------------------------- 

A reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.10. CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS APTAS AO ALOJAMENTO DE REDES DE 

COMUNICAÇÃO ELETRÓNICAS – NOS COMUNICAÇÕES, S.A. – AV. IRMÃOS RUI E 

GARCIA LOPES, FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO 

DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO REI DE 

14.09.2015.--------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÃO-------------------------------------------------------- 

Através do requerimento registado no Departamento de Coordenação Geral 

com o nº 1163/15, em 27-07-2015, a interessada apresenta a comunicação 

prévia para a construção de infraestruturas aptas ao alojamento de 

redes de comunicações electrónicas na Avenida Irmãos Rui Garcia Lopes, 

para a realização dos seguintes trabalhos:--------------------------- 

-Abertura de uma vala numa extensão total de 43 ml;------------------ 

-Instalação de 1 CVP, 1 poste e um tubo de subida.------------------- 

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

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

Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

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

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

2.1-No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE)--------- 

A construção de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de 

comunicações electrónicas, estão sujeitas a licença administrativa nos 

termos do disposto na alínea i) do nº 2 do artigo 4º16, do RJUE 

                                                           
16 Artigo 4º - Licença, comunicação prévia e autorização de utilização 

2-Estão sujeitas a licença administrativa:--------------------------- 

iv) As demais operações urbanísticas que não estejam sujeitas a 

comunicação prévia ou isentas de controlo prévio, nos termos do 

presente diploma.--------------------------------------------------- 
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corrigindo-se o pedido nos termos do disposto no nº 2 do artigo 108º 

do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 

nº 4/2015, de 7/1.--------------------------------------------------- 

2.2-No Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal----------------------------------------------------------- 

O pedido da interessada tem enquadramento legal nos termos do disposto 

no nº 1 e nº 2 do artigo 317º do Regulamento de Obras e Trabalhos no 

Subsolo do Domínio Público Municipal.-------------------------------- 

2.3-No regime aplicável à construção de infraestruturas aptas ao 

alojamento de redes de comunicações electrónicas, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 123/2009, de 21/5.------------------------------------ 

As obras de infraestruturas, pretendidas pela interessada tem 

enquadramento legal nos termos do disposto no artigo 1º do Decreto-

Lei nº 123/2009, de 21/5, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 

258/2009, de 25/9, devendo as empresas de comunicações dar cumprimento 

aos artigos 8º18 e 9º do mesmo diploma legal.------------------------ 

PARECERES INTERNOS-------------------------------------------------- 

No processo constam os seguintes pareceres, os quais devem ser dados 

a conhecer à interessada:-------------------------------------------- 

-Parecer favorável da Engª Maria Madalena Branco, a exerceu funções 

na Divisão de Obras Públicas, emitido em 03-09-2015, a folha nº 164 

ànº 167.------------------------------------------------------------ 

 -Parecer favorável do Engº eletrotécnico Nuno Bento, a exercer 

funções nesta unidade orgãnica, emitido em 04-09-2015, a folhas nº 168 

á nº 171.------------------------------------------------------------ 

3-PARECER----------------------------------------------------------- 

Pretende a requerente intervir em espaço de domínio público, para a 

construção de novas infraestruturas que consistem na instalação de 

tubagem em vala, com uma extensão de 43 metros (30 m sob o passeio e 

13 m sob a faixa de rodagem), instalação de uma câmara de visita 

permanente do tipo NR1, um poste em madeira de 90m de altura e um tubo 

de subida, trabalhos a serem realizados na Avenida Irmãos Rui Garcia 

Lopes, freguesia de Santa Maria Maior.------------------------------- 

De acordo com os trabalhos a realizar deve a requerente prestar caução, 

pelo expresso no nº 2 do artigo 5º do Regulamento de Obras e Trabalhos 

no Subsolo do Domínio Público Municipal.----------------------------- 

De acordo com o parecer da Divisão de Obras Públicas, datado de 03-

09-2015, o valor da caução é de € 2 109,40 (dois mil cento e nove 

euros e quarenta cêntimos), com IVA incluído.------------------------ 

4-PROPOSTAS--------------------------------------------------------- 

4.1-Face ao mencionado no anterior capítulo, propõe-se que a Câmara 

Municipal delibere deferir o pedido de licenciamento da construção de 

                                                           
17 Artigo 3º - Licença Municipal------------------------------------- 

1-A realização de obras e trabalhos no subsolo do domínio público 

municipal do concelho de Chaves carece de licença municipal, com 

exceção do disposto no artigo 13º do presente regulamento e dos casos 

de isenção expressamente previstos.---------------------------------- 
18 Artigo 8º - Obrigações das empresas de comunicação electrónicas 

perante os municípios------------------------------------------------ 

Quando efectuem obras no domínio público municipal, as empresas de 

comunicações electrónicas ficam obrigadas:--------------------------- 

g) À reposição de pavimentos, espaços verdes e de utilização 

colectiva, quando existentes;---------------------------------------- 

h) À reparação das infraestruturas que sejam danificadas em 

consequência da intervenção.----------------------------------------- 
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novas infraestruturas para instalação de rede de Distribuição de 

Televisão por Cabo, nos termos do disposto no artigo 5º do Regulamento 

de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público Municipal.-------- 

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO DE TAXAS------------------ 

O pedido apresentado tem enquadramento legal da Subsecção I, da Secção 

III do Regulamento de Taxas de “Serviços, Atividades e Licenciamento 

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

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

Dados Gerais:------------------------------------------------------- 

-Extensão da vala – 43 ml-------------------------------------------- 

-Tipo de obra – Instalação da rede de Distribuição de Televisão por 

Cabo.--------------------------------------------------------------- 

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

-Pela apreciação do pedido de com. prévia com prazo prazo (Art.17º-

A)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...40,95 € 

-Emissão de licença (Artigo 18º)     ……….………………………..………….…….……10,45 € 

-Por cada período de 30 dias (alínea a) do artigo 

21º)…………………................................................…….3,10 € 

-Por m2 da via pública (alínea b) do artigo 

21º)………………………………………………………………………………………………………………………………….……..….10,4019 € 

-Pela ocupação do solo, outras construções ou instalações no subsolo, 

por m2 e por ano (nº 3 do artigo 20º)…………………………………………….…………………20,90 € 

-Pela ocupação do solo ou subsolo, com tubos, condutas e cabos 

condutores por metro linear e por ano (nº 8 do artigo 

20º)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….43,00 € 

TOTAL A PAGAR………………………………………………………………………………………………………………………..128,80  € 

4.2-Após o pagamento das taxas devidas e a prestação de caução, 

mediante garantia bancária ou seguro caução, propõe-se que seja 

emitido o alvará nos termos do nº 2 do artigo 7º do Regulamento de 

Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público Municipal.----------- 

4.3-Caso sobre a presente informação recaia deliberação favorável do 

Executivo, propõem-se os seguintes procedimentos:-------------------- 

-Após comunicação do início dos trabalhos, enviar o processo nº 439/15, 

à Divisão de Obras Públicas e ao Engº Nuno Bento, para fiscalização 

das referidas obras;------------------------------------------------- 

-Concluídas as obras de telecomunicações, a interessada deverá 

solicitar a receção provisoria das mesmas, nos termos do disposto no 

artigo 27º do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

Público Municipal, devendo apresentar os traçados finais das referidas 

infraestruturas em formato digital, de acordo com o estabelecido no 

artigo 13º do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, 

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

-Os referidos traçados finais serão posteriormente remetidos ao Sector 

de Sistemas de Informação Geográfica para efeitos de cadastro desta 

infraestrutura e para posterior cálculo da respectiva renda anual a 

ser paga pela entidade concessionária, de acordo com o disposto nos 

nº3 e nº8 do artigo 20º do Regulamento de Taxas de “Serviços, 

Atividades e Licenciamento Diversos”.-------------------------------- 

4.4-Dar a conhecer à requerente a presente informação técnica, 

acompanhada com os pareceres internos supra referidos.--------------- 

Mais se informa que o pedido  foi oficiosamente  corrigido, no que 

concerne à localização das infraestruturas a executar,  nos termos do 

disposto no nº 2 do artigo 108º do Código de Procedimento 

Administrativo. Neste contexto, onde se lê:  no processo nº 439/15, “ 

Travessa Miguel Torga”, deve ler-se: “ Avenida Rui Garcia Lopes”. --- 

                                                           
19 Poste + Câmara de Visita ----------------------------------------- 
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À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 19.10.2015:--------------- 

Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados nesta 

informação, sou a propor que superiormente seja adoptada decisão 

administrativa no sentido do deferimento do licenciamento das obras 

em causa.----------------------------------------------------------- 

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

DELGADO, DATADO DE 21.10.2015. -------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR ARQ. CARLOS AUGUSTO 

CASTANHEIRA PENAS, DATADO DE 23.10.2015. ---------------------------- 

A reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.11. CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS APTAS AO ALOJAMENTO DE REDES DE 

COMUNICAÇÃO ELETRÓNICAS – NOS COMUNICAÇÕES, S.A. – RUA AUGUSTO GIL, 

FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO REI DE 22.09.2015.- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÃO-------------------------------------------------------- 

Através do requerimento registado no Departamento de Coordenação Geral 

com o nº 1116/15, em 20-07-2015, a interessada apresenta a comunicação 

prévia para a construção de infraestruturas aptas ao alojamento de 

redes de comunicações electrónicas, na rua Augusto Gil na freguesia 

de Santa Maria Maior, para a realização dos seguintes trabalhos:----- 

-Abertura de uma vala numa extensão total de 2 ml;------------------- 

-Colocação de um poste em madeira de 8 m de altura.------------------ 

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

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

Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

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

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

2.1-No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE)--------- 

A construção de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de 

comunicações electrónicas, estão sujeitas a licença administrativa nos 

termos do disposto na alínea i) do nº 2 do artigo 4º20, do RJUE 

corrigindo-se o pedido nos termos do disposto no nº 2 do artigo 108º 

do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 

nº 4/2015, de 7/1.--------------------------------------------------- 

2.2-No Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal----------------------------------------------------------- 

                                                           
20 Artigo 4º - Licença, comunicação prévia e autorização de utilização 

2-Estão sujeitas a licença administrativa:--------------------------- 

v) As demais operações urbanísticas que não estejam sujeitas a 

comunicação prévia ou isentas de controlo prévio, nos termos do 

presente diploma.--------------------------------------------------- 
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O pedido da interessada tem enquadramento legal nos termos do disposto 

no nº 1 e nº 2 do artigo 321º do Regulamento de Obras e Trabalhos no 

Subsolo do Domínio Público Municipal.-------------------------------- 

2.3-No regime aplicável à construção de infraestruturas aptas ao 

alojamento de redes de comunicações electrónicas, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 123/2009, de 21/5.------------------------------------ 

As obras de infraestruturas, pretendidas pela interessada tem 

enquadramento legal nos termos do disposto no artigo 1º do Decreto-

Lei nº 123/2009, de 21/5, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 

258/2009, de 25/9, devendo as empresas de comunicações dar cumprimento 

aos artigos 8º22 e 9º do mesmo diploma legal.------------------------ 

PARECERES INTERNOS-------------------------------------------------- 

No processo constam os seguintes pareceres, os quais devem ser dados 

a conhecer à interessada:-------------------------------------------- 

-Parecer favorável do Engª Victor Joaquim Fernandes Pereira, a exerceu 

funções na Divisão de Obras Públicas, emitido em 10-09-2015. -------- 

-Parecer favorável do Engº eletrotécnico Nuno Bento, a exercer funções 

nesta unidade orgãnica, emitido em 08-09-2015.----------------------- 

3-PARECER----------------------------------------------------------- 

Pretende a requerente intervir em espaço de domínio público, para a 

construção de novas infraestruturas que consistem na instalação de 

tubagem em vala, com uma extensão de 2 metros e um poste em madeira 

de 8 m de altura, trabalhos a serem realizados na rua Augusto Gil, 

freguesia de Santa Maria Maior.-------------------------------------- 

De acordo com os trabalhos a realizar deve a requerente prestar caução, 

pelo expresso no nº 2 do artigo 5º do Regulamento de Obras e Trabalhos 

no Subsolo do Domínio Público Municipal.----------------------------- 

De acordo com o parecer da Divisão de Obras Públicas, datado de 03-

09-2015, o valor da caução é de € 636 (seiscentos e trinta e seis 

euros), com IVA incluído.-------------------------------------------- 

4-PROPOSTAS--------------------------------------------------------- 

4.1-Face ao mencionado no anterior capítulo, propõe-se que a Câmara 

Municipal delibere deferir o pedido de licenciamento da construção de 

novas infraestruturas, aptas ao alojamento de redes de comunicações 

electrónicas, nos termos do disposto no artigo 5º do Regulamento de 

Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público Municipal.----------- 

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO DE TAXAS------------------ 

O pedido apresentado tem enquadramento legal da Subsecção I, da Secção 

III do Regulamento de Taxas de “Serviços, Atividades e Licenciamento 

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

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

Dados Gerais:------------------------------------------------------- 

-Extensão da vala – 2 ml--------------------------------------------- 

                                                           
21 Artigo 3º - Licença Municipal------------------------------------- 

1-A realização de obras e trabalhos no subsolo do domínio público 

municipal do concelho de Chaves carece de licença municipal, com 

exceção do disposto no artigo 13º do presente regulamento e dos casos 

de isenção expressamente previstos.---------------------------------- 
22 Artigo 8º - Obrigações das empresas de comunicação electrónicas 

perante os municípios------------------------------------------------ 

Quando efectuem obras no domínio público municipal, as empresas de 

comunicações electrónicas ficam obrigadas:--------------------------- 

i) À reposição de pavimentos, espaços verdes e de utilização 

colectiva, quando existentes;---------------------------------------- 

j) À reparação das infraestruturas que sejam danificadas em 

consequência da intervenção.----------------------------------------- 
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-Tipo de obra – Infraestruturas aptas ao alojamento de redes de 

comunicação eletrónicas.-------------------------------------------- 

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

-Pela apreciação do pedido de com. prévia com prazo prazo (Art.17º-

A)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...40,95 € 

-Emissão de licença (Artigo 18º)     …………………….…………..………….…….……10,45 € 

-Por cada período de 30 dias (alínea a) do artigo 

21º)…………………................................................…….3,10 € 

-Por m2 da via pública (alínea b) do artigo 

21º)………………………………………………………………………………………………………………………………..…...…….5,2023 € 

-Pela ocupação do solo, outras construções ou instalações no subsolo, 

por m2 e por ano ( nº 3 do artigo 20º)…………………………….………………………………10,45 € 

-Pela ocupação do solo ou subsolo, com tubos, condutas e cabos 

condutores por metro linear e por ano (nº 8 do artigo 

20º)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2,00 € 

TOTAL A PAGAR………………………………………………………………………………………………………….………………..72,15 € 

4.2-Após o pagamento das taxas devidas e a prestação de caução, 

mediante garantia bancária ou seguro caução, propõe-se que seja 

emitido o alvará nos termos do nº 2 do artigo 7º do Regulamento de 

Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público Municipal.----------- 

4.3-Caso sobre a presente informação recaia deliberação favorável do 

Executivo, propõem-se os seguintes procedimentos:-------------------- 

-Após comunicação do início dos trabalhos, enviar o processo nº 419/15, 

à Divisão de Obras Públicas e um exemplar ao Engº Nuno Bento, para 

fiscalização das referidas obras;------------------------------------ 

-Concluídas as obras de telecomunicações, a interessada deverá 

solicitar a receção provisoria das mesmas, nos termos do disposto no 

artigo 27º do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

Público Municipal, devendo apresentar os traçados finais das referidas 

infraestruturas em formato digital, de acordo com o estabelecido no 

artigo 13º do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, 

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

-Os referidos traçados finais serão posteriormente remetidos ao Sector 

de Sistemas de Informação Geográfica para efeitos de cadastro desta 

infraestrutura e para posterior cálculo da respectiva renda anual a 

ser paga pela entidade concessionária, de acordo com o disposto nos 

nº3 e nº8 do artigo 20º do Regulamento de Taxas de “Serviços, 

Atividades e Licenciamento Diversos”.-------------------------------- 

4.4-Dar a conhecer à requerente a presente informação técnica, 

acompanhada com os pareceres internos supra referidos.--------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 19.10.2015:--------------- 

Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados nesta 

informação, sou a propor que superiormente seja adoptada decisão 

administrativa no sentido do deferimento do licenciamento das obras 

em causa.----------------------------------------------------------- 

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

DELGADO, DATADO DE 21.10.2015. -------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR ARQ. CARLOS AUGUSTO 

CASTANHEIRA PENAS, DATADO DE 23.10.2015. ---------------------------- 

A reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

                                                           
23  1 Poste.--------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.12. PROPOSTA PARA A ALTERAÇÃO AO FUNCIONAMENTO DOS TUC DURANTE O 

PERÍODO EM QUE DECORRERÁ A FEIRA DOS SANTOS 2015 – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO 

DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DO SR. ENG.º ABEL PEIXOTO DE 

20.10.2015.--------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I. INTRODUÇÃO / ENQUADRAMENTO ------------------------------------ 

Na sequência da informação prestada pela ACISAT em 19-10-2015, sobre 

os arruamentos urbanos que serão encerrados ao trânsito automóvel 

durante o período em que decorrerá a “Feira Anual dos Santos – 2015”, 

vem a empresa Auto Viação do Tâmega Lda., concessionária dos 

Transportes Urbanos de Chaves, através de correio eletrónico remetido 

para estes serviços, solicitar as seguintes alterações ao 

funcionamento da rede de transportes coletivos de passageiros, para 

vigorar entre as 14:00 horas do dia 29 de outubro e as 20:00 horas do 

dia 30 de outubro do corrente ano:----------------------------------- 

a) A alteração do percurso da linha 2 (verde), passando o percurso 

que habitualmente é feito pela Av. Irmãos Rui e Garcia Lopes e Av. do 

Estádio a fazer-se pela Av. Miguel Torga e pela Av. António Granjo;-- 

b) A transladação da paragem da linha 1 (laranja), existente na 

rotunda do monumento, para a paragem existente no início da Av. Nuno 

Álvares; ----------------------------------------------------------- 

c) A transladação da paragem da linha 2 (verde), existente na 

rotunda do monumento, para o início da Av. Dr. António Granjo.------- 

II. CONSIDERAÇÕES DA PROPOSTA-------------------------------------- 

Atendendo ao pedido formulado pela empresa concessionária do serviço 

e considerando que:-------------------------------------------------- 

a) A feira dos Santos 2015 decorrerá entre a manhã do dia 30 de 

outubro (sexta) e a noite do dia 1 de novembro (domingo);------------ 

b) Durante estes dias, não será autorizada a circulação automóvel 

na Av. Do Estádio e na Av. Dos Aliados, entre outros arruamentos 

urbanos existentes nas proximidades;--------------------------------- 

c) A partir da tarde do dia 29 de outubro, a circulação automóvel 

nestas avenidas será fortemente condicionada;------------------------ 

d) O encerramento da Av. do Estádio impede que a circulação dos 

autocarros da linha 2 se faça pelo seu trajeto habitual;------------- 

e) Apesar do trânsito automóvel na rotunda do Monumento não ser 

impedido, ele será fortemente condicionado, tanto pela ocupação do 

espaço destinado às paragens das duas linhas com os estabelecimentos 

de venda de farturas, como pela elevada concentração de tráfego pedonal 

que habitualmente se regista nestes dias;---------------------------- 

f) Tanto a linha 2 como a linha 1 têm como paragem central, e ponto 

de passagem obrigatório, a rotunda do Monumento;--------------------- 

g) O funcionamento dos TUC, nestes dias de feira, poderá contribuir 

para a redução do número de automóveis que entram e circulam na área 

central da cidade, garantindo assim menores limitações no normal 

escoamento do tráfego automóvel e no estacionamento;----------------- 

h) Não é possível o agendamento de uma reunião de Câmara 

extraordinária e que é urgente que seja tomada uma decisão sobre a 

matéria, para que, atempadamente, a população seja informada das 

alterações vertidas na presente proposta.---------------------------- 

III. PROPOSTA DE DECISÃO-------------------------------------------- 
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3.1. Face ao exposto, em coerência com as razões de facto acima 

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir que, com carácter de urgência, 

se submeta a presente proposta à consideração do Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, Arq. António Cabeleira, tendo em vista a aprovação 

da seguinte alteração ao funcionamento dos TUC, a vigorar durante os 

dias 29 e 30 de outubro do corrente ano:----------------------------- 

a) No dia 30 de Outubro (sexta), no período compreendido entre as 

15:00 e as 18:30 horas, não será efetuado qualquer serviço, mantendo-

se em funcionamento todos os restantes períodos concessionados;------ 

b) Na tarde do dia 29 e durante o dia 30 de Outubro, o percurso da 

linha 2 (verde) na Av. Irmãos Rui e Garcia Lopes e na Av. do Estádio, 

será efetuado pela Av. Miguel Torga e pela Av. António Granjo;------- 

 
c) Na tarde do dia 29 e durante o dia 30 de Outubro, as paragens 

habituais da linha 1 (laranja) na rotunda do monumento serão efetuadas 

no início da Av. Nuno Álvares, nos locais assinalados na imagem abaixo 

a cor laranja, e as habituais paragens da linha 2 (verde), também na 

rotunda do monumento, serão efetuadas na Av. Dr. António Granjo, nos 

locais assinalados na imagem abaixo a cor verde;--------------------- 
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3.2. Caso a presente proposta mereça o sancionamento do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, sugere-se que seja determinada a 

adoção dos seguintes procedimentos:---------------------------------- 

a) A divulgação das alterações ao funcionamento dos TUC à empresa 

Auto Viação do Tâmega Lda., à ACISAT e à Secção de Chaves da Polícia 

de Segurança Pública, solicitando a esta última entidade a sua habitual 

colaboração, principalmente no que concerne à manutenção dos locais 

para as paragens dos autocarros devidamente desimpedidos;------------ 

b) A publicitação das alterações ao funcionamento dos TUC nos órgãos 

de comunicação locais, no sítio institucional desta autarquia 

(www.chaves.pt) e no sítio dos TUC (www.tuc.pt);--------------------- 

c) O agendamento da presente proposta para a próxima Reunião de 

Câmara, para ratificação. ------------------------------------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 23.10.2015:--------------- 

Visto. Concordo. Proponho que superiormente sejam encetados os 

procedimentos elencados no item 3.2., desta informação. -------------  

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

DELGADO, DATADO DE 23.10.2015. -------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR ARQ. CARLOS AUGUSTO 

CASTANHEIRA PENAS, DATADO DE 23.10.2015. ---------------------------- 

Aprovo. Proceda-se em conformidade. À próxima reunião do Executivo 

Municipal para ratificação. ----------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara datado do pretérito dia 

23.10.2015. -------------------------------------------------------- 

 

 

3.13. CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS APTAS AO ALOJAMENTO DE REDES DE 

COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS – NOS COMUNICAÇÕES, S.A. – BECO DA FELICIANA, 

FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO REI DE 28.09.2015.- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

Através do requerimento registado no Departamento de Coordenação Geral 

com o nº 1160/15, em 27-07-2015, a interessada apresenta a comunicação 

prévia para a construção de infraestruturas aptas ao alojamento de 

redes de comunicações electrónicas no Beco da Feliciana, para a 

realização dos seguintes trabalhos: --------------------------------- 

-Abertura de uma vala numa extensão total de 2 ml; ------------------ 

-Instalação de um pedestal e armário de telecomunicações, com as 

seguintes dimensões: (A x L x P): 845 x 480 x 315 mm. --------------- 

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

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

Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

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

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

2.1-No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE) -------- 

A construção de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de 

comunicações electrónicas, estão sujeitas a licença administrativa nos 

http://www.chaves.pt/
http://www.tuc.pt/
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termos do disposto na alínea i) do nº 2 do artigo 4º24, do RJUE 

corrigindo-se o pedido nos termos do disposto no nº 2 do artigo 108º 

do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 

nº 4/2015, de 7/1. -------------------------------------------------- 

2.2-No Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal ---------------------------------------------------------- 

O pedido da interessada tem enquadramento legal nos termos do disposto 

no nº 1 e nº 2 do artigo 3º25 do Regulamento de Obras e Trabalhos no 

Subsolo do Domínio Público Municipal. ------------------------------- 

2.3-No regime aplicável à construção de infraestruturas aptas ao 

alojamento de redes de comunicações electrónicas, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 123/2009, de 21/5. ----------------------------------- 

As obras de infraestruturas, pretendidas pela interessada tem 

enquadramento legal nos termos do disposto no artigo 1º do Decreto-

Lei nº 123/2009, de 21/5, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 

258/2009, de 25/9, devendo as empresas de comunicações dar cumprimento 

aos artigos 8º26 e 9º do mesmo diploma legal. ----------------------- 

PARECERES INTERNOS-------------------------------------------------- 

No processo constam os seguintes pareceres, os quais devem ser dados 

a conhecer à interessada:-------------------------------------------- 

- Parecer favorável da Engª Maria Madalena Branco, a exerceu funções 

na Divisão de Obras Públicas, emitido em 04-09-2015. ---------------- 

- Parecer favorável do Engº eletrotécnico Nuno Bento, a exercer funções 

nesta unidade orgãnica, emitido em 08-09-2015. ---------------------- 

3-PARECER----------------------------------------------------------- 

Pretende a requerente intervir em espaço de domínio público, cedido 

mediante o alvará27 de obras de construção nº 154/10, para a construção 

de novas infraestruturas que consistem na instalação de tubagem em 

vala, com uma extensão de 2 metros sob o passeio e instalação de 

pedestal e armário de telecomunicações, com as seguintes dimensões: 

(A x L x P): 845 x 480 x 315 mm, trabalhos a serem realizados no Beco 

a Feliciana, freguesia de Santa Maria Maior. ------------------------ 

De acordo com os trabalhos a realizar deve a requerente prestar caução, 

pelo expresso no nº 2 do artigo 5º do Regulamento de Obras e Trabalhos 

no Subsolo do Domínio Público Municipal.----------------------------- 

                                                           
24 Artigo 4º - Licença, comunicação prévia e autorização de utilização 

2-Estão sujeitas a licença administrativa:--------------------------- 

vi) As demais operações urbanísticas que não estejam sujeitas a 

comunicação prévia ou isentas de controlo prévio, nos termos do 

presente diploma. --------------------------------------------------- 
25 Artigo 3º - Licença Municipal ------------------------------------ 

1-A realização de obras e trabalhos no subsolo do domínio público 

municipal do concelho de Chaves carece de licença municipal, com 

exceção do disposto no artigo 13º do presente regulamento e dos casos 

de isenção expressamente previstos. --------------------------------- 
26 Artigo 8º - Obrigações das empresas de comunicação electrónicas 

perante os municípios ----------------------------------------------- 

Quando efectuem obras no domínio público municipal, as empresas de 

comunicações electrónicas ficam obrigadas: -------------------------- 

k) À reposição de pavimentos, espaços verdes e de utilização 

colectiva, quando existentes; --------------------------------------- 

l) À reparação das infraestruturas que sejam danificadas em 

consequência da intervenção. ---------------------------------------- 
27 Emitido em nome de Manuel Gomes de Castro & Filhos, Lda, --------- 



                                                                F. 101 

                                                                  _____________________ 
 

De acordo com o parecer da Divisão de Obras Públicas, datado de 03-

09-2015, o valor da caução é de € 636 (seiscentos e trinta e seis 

euros), com IVA incluído. ------------------------------------------- 

4-PROPOSTAS--------------------------------------------------------- 

4.1-Face ao mencionado no anterior capítulo, propõe-se que a Câmara 

Municipal delibere deferir o pedido de licenciamento da construção de 

novas infraestruturas para instalação de rede de Distribuição de 

Televisão por Cabo, nos termos do disposto no artigo 5º do Regulamento 

de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público Municipal. ------- 

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO DE TAXAS------------------ 

O pedido apresentado tem enquadramento legal da Subsecção I, da Secção 

III do Regulamento de Taxas de “Serviços, Atividades e Licenciamento 

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

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

Dados Gerais:------------------------------------------------------- 

-Extensão da vala – 2 ml--------------------------------------------- 

-Tipo de obra – Instalação da rede de Distribuição de Televisão por 

Cabo.--------------------------------------------------------------- 

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

-Pela apreciação do pedido de com. prévia com prazo  (Art.17º-

A)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..40,95 € 

-Emissão de licença   (Artigo 18º)     …………….……………..………….…….……10,45 € 

-Por cada período de 30 dias (alínea a) do artigo 

21º)…………………................................................…….3,10 € 

-Por m2 da via pública (alínea b) do artigo 21º)……………………..…………5,2028 € 

-Pela ocupação do solo, outras construções ou instalações no subsolo, 

por m2 e por ano ( nº 3 do artigo 20º)………………….………………………………….…10,4529 € 

-Pela ocupação do solo ou subsolo, com tubos, condutas e  cabos 

condutores por metro linear e por ano ( nº 8 do artigo 

20º)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….2,00 € 

TOTAL  A  PAGAR…………………………………………………………………………….……………………………………..72,15  € 

4.2-Após o pagamento das taxas devidas e a prestação de caução, 

mediante garantia bancária ou seguro caução, propõe-se que seja 

emitido o alvará nos termos do nº 2 do artigo 7º do Regulamento de 

Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público Municipal.----------- 

4.3-Caso sobre a presente informação recaia deliberação favorável do 

Executivo, propõem-se os seguintes procedimentos:-------------------- 

-Após comunicação do início dos trabalhos, enviar o processo nº 436/15, 

à Divisão de Obras Públicas e um exemplar ao Engº Nuno Bento, para 

fiscalização das referidas obras;------------------------------------ 

-Concluídas as obras de telecomunicações, a interessada deverá 

solicitar a receção provisoria das mesmas, nos termos do disposto no 

artigo 27º do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

Público Municipal, devendo apresentar os traçados finais das referidas 

infraestruturas em formato digital, de acordo com o estabelecido no 

artigo 13º do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, 

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

-Os referidos traçados finais serão posteriormente remetidos ao Sector 

de Sistemas de Informação Geográfica para efeitos de cadastro desta 

infraestrutura e para posterior cálculo da respectiva renda anual a 

ser paga pela entidade concessionária, de acordo com o disposto nos 

nº3 e nº8 do artigo 20º do Regulamento de Taxas de “Serviços, 

Atividades e Licenciamento Diversos”.-------------------------------- 

                                                           
28 Poste ------------------------------------------------------------ 
29 Poste ------------------------------------------------------------ 
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4.4-Dar a conhecer à requerente a presente informação técnica, 

acompanhada com os pareceres internos supra referidos.--------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 23.10.2015:--------------- 

Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados na 

presente informação, sou a propor que superiormente seja adoptada 

deliberação no sentido do deferimento do pedido de licenciamento das 

obras em causa.------------------------------------------------------ 

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

DELGADO DE 2015-10-26 ---------------------------------------------- 

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 

2015.10.26. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.14. LEGALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE ARMAZÉM AGRÍCOLA, APROVAÇÃO 

DE PROJETOS DE ESPECIALIDADES – CASA AGRÍCOLA OLIVEIRA MONTEZ – QUINTA 

DA PENADA, FREGUESIA DE LOIVOS E PÓVOA DE AGRAÇÕES – INFORMAÇÃO DA 

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

FERREIRA DE 23.10.2015.---------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A presente informação constitui um aditamento á informação n.º 

304/SCOU/2015 e tem em vista a prestação dos esclarecimentos 

solicitados, pelo órgão executivo no âmbito da deliberação, tomada em 

sua reunião ordinária realizada no pretérito dia 18 de Setembro, sobre 

o pedido de aprovação dos projetos de especialidades, referentes a um 

pedido de legalização das obras de ampliação de um armazém agrícola 

(Casa Agrícola Oliveira Montez), localizada na Quinta da Penada, 

Loivos, União das freguesias de Loivos e Póvoa de Agrações.---------- 

2.- ANÁLISE--------------------------------------------------------- 

2.1.- A informação n.º 304/SCOU/2015, antes assinalada e que foi 

presente na referida reunião da Câmara Municipal, diz respeito á 

apresentação dos projetos de especialidades (projeto de estabilidade, 

projeto de águas pluviais, projetos das redes prediais de águas e 

esgotos e ficha de segurança contra incêndio), decorrentes da 

aprovação do projeto de arquitetura da mesma obra, alcançada por 

decisão do Sr.º Vereador com competências delegadas, Arq.º Carlos 

Castanheira Penas, tomada em 2015/06/05.----------------------------- 

2.2.- Conforme se poderá extrair da leitura do item 3 da informação/ 

proposta da DGUT (ver folhas 111 a 113 deste processo) que conduziu á 

tomada de decisão do projeto de arquitetura referido na parte final 

do anterior ponto 2.1., as obras a legalizar, inserem-se em espaço de 

Reserva Ecológica Nacional. ----------------------------------------- 

Relativamente a este condicionalismo e conforme se reportou na citada 

informação, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Norte (CCDR-n), emitiu, no âmbito das suas competências sobre esta 

matéria, parecer favorável em 2015/03/20 (ver folhas 98 a 100 deste 

processo).---------------------------------------------------------- 
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3.- CONCLUSÃO/PROPOSTA---------------------------------------------- 

Face ao que vem de ser dito, e tendo em vista o cabal esclarecimento 

do solicitado pela Câmara Municipal, sou a concluir e a propor o 

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

3.1.- As obras consubstanciadas na ampliação da operação urbanística 

em causa (legalização de um armazém agrícola), localizam-se em espaço 

de classe 4 – espaço agrícola e florestal, na categoria 4.3 – espaços 

agroflorestais – subcategoria 4.3 B – espaços agroflorestais 

condicionados (REN), de acordo com as plantas de Ordenamento do Plano 

Diretor Municipal;-------------------------------------------------- 

3.2.-Segundo a planta de condicionantes n.º 61 A, do Plano Diretor 

Municipal, sobre o terreno recai uma restrição de utilidade pública, 

e que se prende com a classificação do solo de acordo com a sua 

capacidade de uso – solo possui aptidões e características mais 

adequadas á atividade ecológica;------------------------------------- 

3.3.- Nos termos legais, consultada que foi, aquando da aprovação do 

projeto de arquitetura, a entidade com jurisdição sobre o local, no 

caso a CCDR-n, esta entidade emitiu o parecer favorável, aludido no 

anterior 2.2;------------------------------------------------------- 

3.4.- O projeto de arquitetura da operação urbanística, foi aprovado 

por despacho datado de 2015-04-24.----------------------------------- 

3.5.- Neste contexto, e julgando eu que atrás ficou devidamente 

esclarecida a questão suscitada pela Câmara Municipal, sou a propor 

que superiormente sejam adotados as seguintes decisões 

administrativas:---------------------------------------------------- 

3.5.1.- Tendo em linha de consideração, o facto de a competência para 

a concessão de licenças administrativas subsumíveis aos procedimentos 

de legalização de operações urbanísticas, agora previstas no Art.º 

102-A, do Decreto-Lei 555/99, de 16 de Novembro, na redação que lhe 

foi dada pelo Decreto-Lei 136/2014, de 9 de Setembro, ser da Câmara 

Municipal, com faculdade de delegação no Presidente e de subdelegação 

nos vereadores, sou a propor que o órgão executivo delibere ratificar 

a decisão administrativa que aprovou o projeto de arquitetura 

referente a este processo, praticada pelo Sr.º Vereador Arq.º Carlos 

Augusto Castanheira Penas em 2015/04/24;----------------------------- 

3.5.2.- Seja deferido, o pedido de licenciamento da legalização das 

obras em causa, nos termos e para os efeitos enunciados na informação 

n.º 304/SCOU/2015;-------------------------------------------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 23.10.2015:--------------- 

Visto. Concordo. Submeta-se a presente informação à consideração do 

Sr. Director do Departamento de Coordenação Geral, a fim de em caso 

de concordância com o aqui proposto, agendar este assunto para a 

próxima reunião do órgão executivo.---------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015-10-26 ---------------------------------------------- 

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 

2015.10.26. -------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

com o teor da mesma. Notifique-se. ---------------------------------- 
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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 02/DOP/2015. -- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição n.º 02/DOP/2015, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

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

PÚBLICAS, S.A., no valor de 57.186,50 €, IVA não incluído, que se dá 

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.10.26. -------------------------------------------------------- 

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €57.186,50 

(cinquenta e sete mil, cento e oitenta e seis euros e cinquenta 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

2- SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

 

 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AGUAS E RESIDUOS 

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

 

X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

 

1. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO NO ARTIGO 

75.º DA LEI N.º 82-B/2014, DE 31 DE DEZEMBRO E DA PORTARIA N.º 

149/2015, DE 26 DE MAIO, COM VISTA À CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 

O “REFORÇO DA INSTALAÇÃO DE REDES DE DEFESA DE FLORESTA CONTRA 

INCÊNDIOS EM TERRENO NÃO PRIVADO, VISANDO A DIMINUIÇÃO DA CARGA DE 

COMBUSTÍVEL E DE ACESSO A PONTOS DE ÁGUA – ABERTURA DE REDE SECUNDÁRIA 

DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL ASSOCIADAS A TROÇOS DE REDE VIÁRIA”. 

INFORMAÇÃO DIVISÃO DE SUSTENTABILIDADE E COMPETITIVIDADE, DO ENG. 

PAULO A. VALOURA DE 21.10.2015. ------------------------------------- 
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. De acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31/12, diploma legal que aprovou o Orçamento de Estado para 

2015, carece de parecer prévio vinculativo do membro do Governo 

responsável pela área das finanças, exceto no caso das instituições 

do ensino superior e do Camões, I.P., nos termos e segundo a tramitação 

a regular por portaria do referido membro do Governo, a celebração ou 

a renovação de contratos de aquisição de serviços, por órgãos e 

serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de 

junho, e pelo Decreto-Lei nº47/2013, de 5 de abril, alterado pela Lei 

nº66/2013, de 27 de agosto, independentemente da natureza da 

contraparte. ------------------------------------------------------- 

2. Por sua vez, o n.º 12, da retrocitada disposição legal, esclarece 

que, nas autarquias locais, o parecer acima referido é da competência 

do órgão executivo municipal e depende da verificação dos requisitos 

previstos no n.º 6, da mesma norma legal, com as necessárias 

adaptações, sendo os seus termos e tramitação regulados pela Portaria 

a que se refere o n.º1, do artigo 6.º, do Decreto–Lei n.º 209/2009, 

de 3 de setembro e ulteriores alterações, no caso, a Portaria n.º 

149/2015, de 26 de maio. -------------------------------------------- 

3. De acordo com o disposto no n.º 2, do artigo 3.º, da Portaria 

n.º 149/2015, de 26 de maio, a emissão de parecer favorável depende 

da verificação dos seguintes requisitos cumulativos, a saber: ------- 

a) Se trate da execução de trabalho não subordinado, para a qual se 

revele inconveniente o recurso a qualquer modalidade da relação 

jurídica de emprego público; ---------------------------------------- 

b) Existência de cabimento orçamental; --------------------------- 

c) Inexistência de impedimento à celebração ou renovação do contrato 

quando a eventual contraparte seja determinável; -------------------- 

d) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória 

prevista no n.º 1 do artigo 2.º e artigo 4.º da Lei n.º 75/2014, de 

12 de setembro, e nos n.ºs 1,2,3,4 e 10 do artigo 75.º da Lei n.º 82-

B/2014, de 31 de dezembro, juntando, para o efeito, os elementos e 

cálculos relevantes, face ao contrato em renovação ou anteriormente 

celebrados sempre que a prestação desserviços tenha idêntico objeto 

e, ou, contraparte. ------------------------------------------------- 

II – Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar ------ 

1. É intenção do Município de Chaves celebrar um contrato de 

aquisição de serviços “Reforço da instalação de redes de defesa de 

floresta contra incêndios em terreno não privado, visando a diminuição 

da carga de combustível e de acesso a pontos de água – Abertura de 

rede secundária de faixas de gestão de combustível associadas a troços 

de rede viária”, pretendendo-se: ------------------------------------ 

i) Diminuir a superfície percorrida por grandes incêndios permitindo 

e facilitando uma intervenção direta de combate ao fogo;------------- 

ii) Reduzir os efeitos da passagem de incêndios protegendo de forma 

passiva vias de comunicação, infra-estruturas e equipamentos sociais, 

zonas edificadas e povoamentos florestais de valor especial; -------- 

iii) Isolar os potenciais focos de ignição de incêndios. ----------- 

2. Para tal, propõe-se a execução das faixas secundárias, associadas 

à rede municipal, numa extensão 177,05 ha (2016 - 91,37 ha e em 2017 

- 85,68 ha), de acordo com o preceituado no Plano Municipal de Defesa 

da Floresta Contra incêndios de Chaves. ----------------------------- 
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3. As faixas caracterizam-se por áreas ocupadas por matos, as quais 

associadas à rede primária irão prosseguir os objetivos/funções 

consagrados no Plano Municipal de Defesa da floresta contra incêndios 

e o estipulado no Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

(PNDFCI), nomeadamente na Promoção e gestão florestal e intervir 

preventivamente em áreas estratégicas (objetivos estratégicos). ----- 

4. Pretende-se que o referido projeto venha a ser financiado através 

do POSEUR (Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso 

de Recursos) do Portugal 2020, mais especificamente através do Eixo 

prioritário 2 – Promover a adaptação às alterações climáticas e a 

prevenção e gestão de riscos, Prioridade de investimento 5ii - 

“Promoção de investimentos para abordar riscos específicos, assegurar 

a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas de 

gestão de catástrofes, para o qual está a decorrer um período de 

candidatura, a coberto do Aviso POSEUR-10-2015-24 com a designação 

sintética - instalação de redes de defesa da floresta contra incêndios. 

Mais se informa que os serviços técnicos estão a preparar os elementos 

necessários para a submissão da referida candidatura. --------------- 

5. A execução deste projeto (prestação de serviços) fica assim 

condicionado à aprovação da referida candidatura, o que possibilitará 

o financiamento em 85% do valor elegível da operação em causa. ------ 

6. O valor estimado do contrato a celebrar para a realização da 

prestação de serviços em causa é de 169.684,72 (cento e sessenta e 

nove mil, seiscentos e oitenta e quatro euros e setenta e dois 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa de 23%. -------------------------- 

7. Com vista à adjudicação do referido contrato de prestação de 

serviços irá ser promovido um procedimento de Concurso Público, com 

base no disposto, sobre a matéria, no Código dos Contratos Públicos.- 

8. Convém referir que o Município de Chaves não tem recursos 

técnicos, humanos e mecânicos que permitam realizar, de forma eficaz, 

os serviços objeto do contrato, uma vez que se trata de trabalhos de 

desmatação muito específicos e de grande escala, que a serem executados 

pelos serviços operacionais, estes deixariam totalmente desguarnecidas 

as missões de manutenção sistemática das demais infraestruturas, bem 

como o apoio de manutenção de equipamentos municipais. --------------  

9. Atendendo à natureza do objeto do contrato de aquisição de 

serviços que se pretende celebrar, constata-se também que não se trata 

da execução de trabalho subordinado, em face dos pressupostos 

contratuais evidenciados e da natureza do próprio contrato. --------- 

10. Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o 

recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público 

para a execução dos serviços objeto do contrato. -------------------- 

11. O contrato de aquisição de serviços em causa tem enquadramento 

orçamental na rúbrica 02022099. -------------------------------------  

12. Os encargos assumidos com o contrato de aquisição de serviços 

não excedem os fundos disponíveis, referidos na alínea f) do artigo 

3.ª, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. ------------------------- 

13. Atendendo ao facto de não ter existido, no ano de 2014, 

contratação de serviços de igual natureza ao objeto da presente 

informação, não será, por esta via aplicada qualquer redução 

remuneratória. Já no que se refere à entidade que irá prestar o serviço 

em causa, dado que a contratação a efetuar terá por base um 

procedimento de Concurso Público, que não permite determinar 

previamente a entidade adjudicatária, ficará a aplicação da redução 

remuneratória dependente do resultado do concurso. ------------------ 

14. Considerando que o contrato de aquisição de serviços em causa 

implica a assunção de encargos plurianuais, o presente pedido de 
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parecer encontra-se instruído com a respetiva autorização de assunção 

de encargos. -------------------------------------------------------- 

III – Da proposta em sentido estrito -------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que 

tome deliberação no sentido de emitir, por força das disposições 

combinadas previstas, respetivamente, no n.º 5 e no n.º 12, do artigo 

75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12 (LOE 2015), e no n.º 1 do artigo 

3.º, da Portaria n. 149/2015, de 26 de maio, parecer prévio favorável 

relativamente à celebração do contrato de aquisição de serviços para 

o “Reforço da instalação de redes de defesa de floresta contra 

incêndios em terreno não privado, visando a diminuição da carga de 

combustível e de acesso a pontos de água – Abertura de rede secundária 

de faixas de gestão de combustível associadas a troços de rede viária”, 

sob a condição da candidatura em causa vir a ser aprovada, 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 e no n.º 2, do artigo 3.º, da Portaria n.º 149/2015, de 26 

de maio. ------------------------------------------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE SUSTENTABILIDADE E COMPETITIVIDADE, 

ARQ. RODRIGO MOREIRA, DE 22.10.2015. -------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

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

Tendo em conta a natureza e o objeto do assunto em causa, propõe-se 

ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação geral, Dr. Marcelo 

Delgado, que profira despacho no sentido de submeter a presente 

proposta à consideração do senhor Presidente da Câmara Municipal, 

Arq.º António Cabeleira, com vista a agendar este assunto à próxima 

reunião de Câmara Municipal, para efeitos de obtenção da competente 

deliberação de emissão de parecer prévio favorável à celebração de 

contrato de aquisição de serviços em causa, sob a condição da 

candidatura em causa vir a ser aprovada, para cumprimento das 

disposições combinadas previstas, respetivamente, no n.º 5 e no n.º 

12, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12 (LOE 2015), e no n.º 

1 do artigo 3.º, da Portaria n. 149/2015, de 26 de maio. ------------ 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral- 

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

DELGADO, DE 2015.10.26. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.10.26. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

 

 

2. REFORÇO DA INSTALAÇÃO DE REDES DE DEFESA DE FLORESTA CONTRA 

INCÊNDIOS EM TERRENO NÃO PRIVADO, VISANDO A DIMINUIÇÃO DA CARGA DE 

COMBUSTÍVEL E DE ACESSO A PONTOS DE ÁGUA – ABERTURA DE REDE SECUNDÁRIA 

DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL ASSOCIADAS A TROÇOS DE REDE VIÁRIA. 

CONCURSO PÚBLICO Nº7/SC/2015. --------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
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Tornando-se necessário proceder à aquisição do serviço acima referido, 

de acordo com a informação nº 97/GTF/2015, que se anexa, submete-se à 

consideração superior a presente proposta que visa o seguinte: ------ 

1. Escolha do tipo de procedimento -------------------------------- 

- Considerando que o preço base estabelecido para a presente prestação 

de serviços é de 169.684,72 (cento e sessenta e nove mil seiscentos e 

oitenta e quatro euros e setenta e dois cêntimos); ------------------ 

- Considerando que, nos termos do disposto na alínea b) do nº1 do 

artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), a escolha do 

Concurso Público permite a celebração de contratos de qualquer valor;- 

Assim, em cumprimento da alínea b) do nº1 do artigo 18º do Decreto-

Lei nº 197/99 de 8 de Junho e nos termos do disposto nos artigos 36º 

e 38º do CCP, solicita-se autorização, ao Órgão Executivo Municipal, 

para aplicação do procedimento “Concurso Público”, previsto na alínea 

b) do nº1 do artigo 20º do citado código, para adjudicação da prestação 

de serviço identificada em epígrafe. -------------------------------- 

A abertura do presente procedimento fica condicionada pela aprovação, 

por parte do Órgão Executivo Municipal, do parecer prévio, submetido 

à reunião de Câmara do dia 29 de outubro de 2015, nos termos do 

disposto no artigo 75º da Lei nº82-B/2014 de 31 de dezembro. -------- 

A abertura do presente procedimento fica condicionada à aprovação da 

candidatura POSEUR (Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência 

no Uso de Recursos) do Portugal 2020, mais especificamente através do 

Eixo Prioritário II – Promover a adaptação às alterações climáticas e 

a prevenção e gestão de riscos, prioridade de investimento 5ii – 

“Promoção de investimentos para abordar riscos específicos, assegurar 

a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas de 

gestão de catástrofes, para o qual está a decorrer um período de 

candidatura, a coberto do Aviso POSEUR-10-2015-24 com a designação 

sintética – instalação de redes de defesa da floresta contra 

incêndios.---------------------------------------------------------- 

2. Designação do júri --------------------------------------------- 

Tornando-se necessário, nos termos do artigo 67º do CCP, proceder à 

nomeação do júri a quem compete a realização de todas as operações do 

procedimento, submete-se à consideração superior a seguinte proposta 

de constituição: ---------------------------------------------------- 

- Membros efetivos: ------------------------------------------------- 

- Presidente: Dr. Marcelo Delgado, Diretor do Departamento de 

Coordenação Geral; --------------------------------------------- 

- 1º Membro Efetivo: Arq.º Rodrigo Moreira, Chefe da Divisão de 

Sustentabilidade e Competitividade; ---------------------------- 

- 2º Membro Efetivo: Eng.º Sílvio Sevivas, Técnico Superior. --- 

O primeiro membro efetivo substituirá o presidente nas suas faltas e 

impedimentos. ------------------------------------------------------ 

- Membros suplentes: ----------------------------------------------- 

- 1º Membro Suplente: Eng.º Paulo Valoura, Técnico Superior; --- 

- 2º Membro Suplente: Dr.ª Márcia Santos, Chefe da Divisão de 

Gestão Financeira. --------------------------------------------- 

3. Delegação de competências -------------------------------------- 

Nos termos do disposto no nº1 do artigo 109º do CCP, sugere-se que as 

competências atribuídas ao órgão competente para a decisão de 

contratar possam ser delegadas no júri, sem prejuízo do disposto na 

parte final no nº2 do artigo 69º do mesmo Código. -------------------   

4. Aprovação do processo de procedimento -------------------------- 

Para efeitos de aprovação, e no cumprimento do exposto na alínea b) 

do nº1 e nº2 do artigo 40º do CCP, acompanham a presente proposta o 

caderno de encargos e o programa de procedimento. ------------------- 
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5. Compromissos plurianuais --------------------------------------- 

Nos termos do disposto na alínea c) do nº1 do artigo 6º da lei nº8/2012 

de 21 de fevereiro e em reforço do consentimento legal previsto no 

artigo 22º do decreto-lei nº197/99 de 8 de junho, a assembleia 

municipal, em sua sessão ordinária, no dia 17 de dezembro de 2014, 

aprovou a autorização prévia genérica favorável à assunção de 

compromissos plurianuais, nos seguintes casos: ---------------------- 

- Resultem de projetos ou ações constantes das Grandes Opções do 

Plano;-------------------------------------------------------------- 

- Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 (noventa e nove 

mil, setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos) 

em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo 

de execução de três anos. ------------------------------------------- 

- Atendendo que o preço base estabelecido para a presente prestação 

de serviço não ultrapassa os 99.759,58 e o prazo de execução de três 

anos. Assim, a abertura do presente procedimento está abrangida pela 

autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos 

plurianuais, aprovada pela assembleia municipal, em sua sessão 

ordinária, no dia 17 de dezembro de 2014. --------------------------- 

Assim, o presente procedimento será submetido à próxima sessão da 

assembleia municipal, para conhecimento, ao abrigo da autorização 

prévia genérica concedida.------------------------------------------- 

6. Cabimento orçamental ------------------------------------------- 

O presente procedimento tem enquadramento orçamental na rubrica: 

02022099, e o preço base estabelecido será repartido da seguinte forma: 

- 2016 – 87.569,01; ---------------------------------- 

- 2017 – 82.115,71. ---------------------------------- 

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

Chaves, 23 de outubro de 2015--------------------------------------- 

A Coordenadora Técnica --------------------------------------------- 

(Susana Borges) ----------------------------------------------------   

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRA. MARCIA SANTOS 

DE 2015.10.23. ------------------------------------------------------  

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

matéria. ----------------------------------------------------------- 

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

DELGADO, DE 2015.10.26. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.10.26. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

 

 

XI 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 
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2.1. PEDIDO DE REEMBOLSO. INFORMAÇÃO 36/SA/2015. -------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

No seguimento da exposição apresentada pela Sra. Cristina Batista 

Duarte Pires Barroso, na qual responsabiliza o Município pelos danos 

causados na esplanada do seu estabelecimento, sito na Avenida Nuno 

Álvares, Edifício Rueil loja 2 em Chaves, provocados pela queda de uma 

árvore. ------------------------------------------------------------  

Feitas as diligências necessárias pela Divisão responsável e após 

peritagem por parte da seguradora, foram considerados prejuízos no 

valor de 550.87€ (Quinhentos e cinquenta euros e oitenta e sete 

cêntimos). --------------------------------------------------------- 

Como o sinistro se enquadra nas coberturas contratuais da Apólice de 

Responsabilidade Civil e dado o valor da franquia aplicada, 10% do 

valor dos prejuízos indemnizáveis, no mínimo 250.00€ (duzentos e 

cinquenta euros).--------------------------------------------------- 

Tendo em conta que a Companhia de Seguros, efetuou diretamente o 

pagamento total do prejuízo à lesada, deverá o Município reembolsar a 

seguradora em 250.00€ (duzentos e cinquenta euros) referente ao valor 

da franquia contratual.---------------------------------------------- 

Mais se informa, que a referida despesa dá cumprimento à LCPA, através 

do cabimento nº 2481/2015 e do compromisso nº 2611/2015. ------------ 

Chaves, 23 de Outubro de 2015--------------------------------------- 

A assistente técnica------------------------------------------------ 

(Em anexo respetivo processo)---------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRA. MARCIA SANTOS 

DE 2015.10.23. ------------------------------------------------------  

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

matéria. ----------------------------------------------------------- 

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

DELGADO, DE 2015.10.26. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.10.26. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2.2. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS - DR. VÍTOR MANUEL FERNANDO MADEIRA BRÁS – CONSULTORIA 

JURÍDICA E CONTENCIOSO - ARTIGO 75.º, DA LEI N.º 82-B/2014, DE 31 DE 

DEZEMBRO; - PORTARIA Nº 149/2015, DE 26 DE MAIO. INFORMAÇÃO Nº 

174/DRH/2015. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. De acordo com o disposto no nº 5, do artigo 75º, da Lei nº 82-

B/2014, de 31 de dezembro, 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 de Camões, I.P., nos termos e segundo 

a tramitação a regular por portaria do referido membro do Governo, a 
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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, aprovado em anexo à Lei nº 35/2014, de 

20 de junho, e pelo Decreto-Lei nº 47/2013, de 5 de abril, alterado 

pela Lei nº 66/2013, de 27 de agosto, independentemente da natureza 

da contraparte. ----------------------------------------------------- 

2. Por sua vez, o nº 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 nº 6, da mesma norma legal, com as necessárias adaptações, 

sendo os seus termos e tramitação regulados pela Portaria a que se 

refere o nº 1, do artigo 6º, do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de 

setembro e ulteriores alterações, no caso, a Portaria nº 149/2015, de 

26 de maio. --------------------------------------------------------- 

3. De acordo com o nº 2, do artigo 3º, da Portaria nº 149/2015, de 26 

de maio, a emissão de parecer favorável depende da verificação dos 

seguintes requisitos cumulativos, a saber: -------------------------- 

a) Se trate da execução de trabalho não subordinado, para a qual se 

revele inconveniente o recurso a qualquer modalidade da relação 

jurídica de emprego público; ---------------------------------------- 

b) Existência de cabimento orçamental; --------------------------- 

c) Inexistência de impedimento à celebração ou renovação do contrato 

quando a eventual contraparte seja determinável; -------------------- 

d) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória 

prevista no nº 1 do artigo 2º e artigo 4º da Lei nº 75/2014, de 12 de 

setembro, e nos n.ºs 1, 2, 3, 4, 9 e 10 do artigo 75º da Lei nº 82-

B/2014, de 31 de dezembro, juntando, para o efeito, os elementos e 

cálculos relevantes, face ao contrato em renovação ou anteriormente 

celebrado sempre que a prestação de serviços tenha idêntico objeto e, 

ou, contraparte. ---------------------------------------------------- 

II – Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar ------ 

1. É intenção do Município de Chaves renovar o contrato de 

aquisição/prestação de serviços de Consultoria Jurídica e Contencioso, 

para vigorar durante um ano30 e revestindo a natureza de avença. ---- 

2. O valor estimado do contrato em causa é 18.662.40€ (dezoito mil 

seiscentos e sessenta e dois euros e quarenta cêntimos). ------------ 

3. A renovação do contrato de prestação de serviços, justifica-se pelo 

facto do Município de Chaves, não ter condições do ponto de vista de 

recursos humanos, para assegurar a atividade de serviços jurídicos e 

de contencioso da autarquia, serviços esses que vêm sendo assumidos 

pelo consultor jurídico Dr. Vítor Brás, desde janeiro de 200531. ---- 

4. Sendo certo que o Município de Chaves não tem, na presente data, 

recursos técnicos e humanos que permitam garantir, de forma eficaz, a 

execução dos serviços objeto do contrato. --------------------------- 

5. Atendendo à natureza do 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 cabimento 

orçamental, muito concretamente na rubrica 01.01.07. ---------------- 

                                                           
30 O atual contrato de avença termina a 31/12/2015. ----------------- 
31 Data em que foi celebrado o contrato de avença. ------------------ 
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8. Atendendo ao disposto nas disposições combinadas previstas, 

respetivamente, no artigo 7º, da Lei nº 75/2014, de 12 de setembro e 

na alínea c), do nº 6, do artigo 75º, da Lei nº 82-B/2014, de 31 de 

dezembro, bem como na alínea d), do artigo 3º, da Portaria nº 149/2015, 

de 26 de maio, verifica-se, que foi dado cumprimento à redução 

remuneratória prevista no artigo 2º e artigo 4º, da Lei nº 75/2014, 

de 12 de setembro. -------------------------------------------------- 

Assim, ao vencimento base (1.600€), foi aplicado a redução de 3,5%, 

de acordo com o estipulado na alínea a), do nº 1, do artigo 2º, da Lei 

nº 75/2014, de 12 de setembro, bem como 20%, correspondente à reversão 

da redução remuneratória temporária, mencionada no artigo 4º, da mesma 

disposição legal.32 ------------------------------------------------- 

Ou seja, ao vencimento base de 1.600€, é feita a correspondente redução 

remuneratória de 2,8%, totalizando um valor mensal de 1.555,20€. ---- 

III – Da proposta em sentido estrito -------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que 

tome deliberação no sentido de emitir, por força das disposições 

combinadas previstas, respetivamente, no nº 5 e no nº 12, do artigo 

75º, da Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro (LOE 2015) e no nº 1, do 

artigo 3º, da Portaria nº 149/2015, de 26 de maio, parecer prévio 

favorável relativamente à renovação do contrato de aquisição de 

serviços jurídicos e de contencioso, para vigorar durante um ano, 

encontrando-se, no caso individual e concreto, reunidos todos os 

requisitos previstos no nº 6, do artigo 75º, da Lei nº 82-B/2014, de 

31 de dezembro e no nº 2, do artigo 3º, da Portaria nº 149/2015, de 

26 de maio. --------------------------------------------------------- 

À consideração superior, -------------------------------------------- 

Chaves, 14 de outubro de 2015 --------------------------------------- 

A Chefe de Divisão de Recursos Humanos e Ação Social ---------------- 

(Dr.ª Paula Cabugueira) --------------------------------------------- 

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

DELGADO, DE 2015.10.26. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.10.26. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

 

 

2.3. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – “DANOS NO MOTOCICLO HONDA – MATRICULA 

45-EG-87” - REQUERENTE: JOSÉ ANTÓNIO VAZ MENDES - INFORMAÇÃO 

114/UFRO/2015. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Através de requerimento, com registo de entrada nos serviços 

administrativos competentes deste Município, sob o n.º 11265/15, 

                                                           
32 De acordo com o art.º 4 da Lei 75/2014 de 12 de setembro a redução 

em causa calcula-se da seguinte forma: A redução inicial é de 3,5%, 

sendo revertido 20%, da referida percentagem, ou seja: 3,5% x20%=0,7% 

que equivale a 3,5%-0,7%= 2.8% a taxa aplicável ao VB (1600€ x 2.8%= 

1555.20). ---------------------------------------------------------- 
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datado do pretérito dia 2015/10/07, o Sr. José António Vaz Mendes, 

residente na rua de S. João, Urbanização da Bandeira n.º39, bloco A 

5.º D, 5400-314 Chaves, solicita indemnização no âmbito da 

responsabilidade civil extracontratual, por danos sofridos em queda 

com motociclo na rua dos Dragões, freguesia de Santa Maria Maior, 

devido a lençol de líquido existente na via, situação ocorrida no dia 

02 de setembro do corrente ano, às 18:45h.--------------------------- 

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

O requerente descreve, que no dia 02 de setembro de 2015 às 18:45h, 

circulava com o motociclo supramencionado na Rua dos Dragões, quando, 

foi surpreendido com a existência de um lençol de líquido escorregadio 

na via, que fez com que o motociclo perdesse a aderência, provocando 

o despiste e consequente queda.-------------------------------------- 

Assim, solicita ser ressarcido no valor de reparação do motociclo, e 

para o efeito, juntou orçamento no valor de 1.367,55€ (mil trezentos 

e sessenta e sete euros e cinquenta e cinco cêntimos).--------------- 

Apresentou também, cópia da participação da Policia de Segurança 

Pública, cópia do episódio de urgência da Unidade Hospitalar de Chaves, 

cópia do relatório de ocorrência dos Bombeiros de Salvação Pública de 

Chaves e fotografias do motociclo danificado.------------------------ 

Face ao exposto, informa-se o seguinte:------------------------------ 

1 – A Unidade Flexível de 2.º Grau de Recursos Operacionais, não tinha, 

nem teve conhecimento da existência do referido lençol de líquido 

escorregadio na via; ------------------------------------------------ 

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 

da Estrada, pode evitar atempadamente obstáculos que aí se revelem; - 

3 – Após análise do relatório dos bombeiros, participação da polícia 

e exposição do requerente, não se consegue identificar o tipo de 

líquido escorregadio, que estava derramado na via numa extensão de 30 

metros, nem a sua proveniência, pois, conforme informações 

complementares da participação da Policia de Segurança Pública com 

registo Esq.ª Trânsito 143 TRA 2015, foram tomadas diligências no 

sentido de encontrar o responsável pelo derrame de líquido na via 

pública, tendo as mesmas resultado infrutíferas;--------------------- 

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

existência de deficiências na via ou existência de líquidos 

escorregadios, 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;------------------------------- 

5 - A apresentação de participação da PSP, relatório de ocorrência dos 

bombeiros, apresentação de orçamento para 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 motociclo propriedade do requerente. ----------------------------- 

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

tomo a liberdade de sugerir a adopção da seguinte estratégia 

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

a)Agendamento do presente assunto para uma próxima reunião do órgão 

executivo municipal, em vista à tomada de decisão consubstanciada 

na intenção de indeferir o pedido do interessado, pelas razões 

anteriormente expostas;--------------------------------------------- 

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

Procedimento Administrativo, deverá tal sentido de decisão 

administrativa acima proposta ser sujeita a audiência prévia dos 

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

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

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

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

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

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

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

16/10/2015 --------------------------------------------------------- 

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

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

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

DELGADO, DE 2015.10.21. --------------------------------------------- 

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 

2015.10.22. --------------------------------------------------------

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

 

 

2.4. APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2016. 

APROVAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL, AO ABRIGO DA LEI 12-A/2008, DE 27 DE 

FEVEREIRO, ALTERADA PELA LEI 35/2014, DE 20 DE JUNHO. PROPOSTA 

N.º117/GAPV/2015. -------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que a conjugação da Lei que define o quadro de 

competências dos órgãos autárquicos – Lei nº 75/2013, 12 de setembro, 

de acordo com o estipulado pelo POCAL no ponto 3.1.1 das respetivas 

considerações técnicas, ficam as autarquias locais obrigadas à 

elaboração, aprovação e execução de um orçamento anual coincidente com 

o ano civil; -------------------------------------------------------- 

2. Considerando que a execução dos documentos previsionais 

mencionados devem levar em linha de conta os princípios de utilização 

racional das dotações aprovadas e da gestão eficiente da tesouraria, 

garantindo que as despesas a realizar se justificam quanto à sua 

economia, eficiência e eficácia; ------------------------------------ 

3. Considerando que, na elaboração dos documentos ora em análise, 

devem ser seguidos os princípios orçamentais: anualidade, da unidade, 

da universalidade, da especificação, do equilíbrio, da não 

consignação, da não compensação, da legalidade, da estabilidade 

orçamental, da autonomia financeira, da transparência, da 

solidariedade nacional recíproca, da equidade intergeracional, da 
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coordenação entre as finanças locais e finanças do estado e da tutela 

inspetiva; --------------------------------------------------------- 

4. Considerando que o POCAL estabelece as estritas regras e 

princípios previsionais às quais o Orçamento do Município se deve 

submeter, nomeadamente os resultantes da conjugação do disposto no 

Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro e o Decreto-Lei nº 84-

A/2002, de 5 de abril; ---------------------------------------------- 

5. Considerando que, nos termos do art.º 45º da Lei 73/2013, de 3 de 

setembro, o órgão executivo apresenta ao órgão deliberativo, até 31 

de outubro de cada ano, a proposta de Orçamento Municipal, para o ano 

económico seguinte; ------------------------------------------------- 

6. Considerando que no uso das competências determinadas pelo 

disposto na alínea c) do número 1 do artigo 33º, do anexo I, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro, deve o Executivo Municipal elaborar e 

submeter a aprovação da Assembleia Municipal, as Opções do Plano e a 

Proposta de Orçamento; ---------------------------------------------- 

7. Considerando que, o Município de Chaves, deve prever, anualmente, 

o Mapa de Pessoal, tendo o mesmo em conta as atividades, de natureza 

permanente ou temporária, a desenvolver, durante a sua execução, 

conforme o estipulado no nº 1, do artº 29, da Lei 35/2014, de 20 de 

junho; ------------------------------------------------------------- 

8. O Mapa de Pessoal do Município de Chaves, menciona o número de 

postos de trabalho de que o mesmo carece, para o desenvolvimento das 

respetivas atividades, bem como, a descrição de todas as funções, de 

acordo com o descrito no “Regulamento de Descrição de Funções, 

Atribuições e Competências”, documento que se anexa à presente 

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

9. Assim, aquando da elaboração do Orçamento para o ano de 2016 e 

nos termos do nº 4, do artigo 29 da Lei nº 35/2014, de 20 de junho, o 

mapa de pessoal é aprovado pelas entidades competentes para a aprovação 

da proposta de orçamento. ------------------------------------------- 

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

Assim, pelas razões anteriormente enunciadas, proponho, ao executivo 

camarário, que adote deliberação no sentido de: --------------------- 

a) Aprovar a versão preliminar dos documentos previsionais, ora, 

propostos, a qual inclui, nos termos do disposto no art.º 46º, da Lei 

das Finanças Locais, os seguintes documentos: ----------------------- 

 Relatório com a apresentação e a fundamentação da política 

orçamental proposta, incluindo a identificação e descrição das 

responsabilidades contingentes; ------------------------------------- 

 Mapa resumo das receitas e despesas da Autarquia Local, que 

inclui, no caso dos municípios, de forma autónoma, as correspondentes 

verbas dos serviços municipalizados, quando aplicável; -------------- 

 Mapa das receitas e despesas, desagregado, segundo a 

classificação económica, a que acresce, de forma autónoma, os serviços 

municipalizados, quando aplicável; ---------------------------------- 

 Articulado com as medidas para orientar a execução orçamental; - 

 Orçamentos dos órgãos e serviços do município com autonomia 

financeira; -------------------------------------------------------- 

 Orçamentos, quando aplicável, de outras entidades participadas em 

relação às quais se verifique o controlo ou presunção do controlo pelo 

município, de acordo com o art.º75 da Lei 73/2013, de 3 de setembro;33 

                                                           
33 Nota Explicativa: Nos termos do disposto no art.º75 da Lei 73/2013, 

de 3 de Setembro, foram solicitados os respetivos orçamentos para 

2016, às entidades participadas em relação às quais se verifica o 
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 Mapa das entidades participadas pelo município identificadas pelo 

respetivo número de identificação fiscal, incluindo a respetiva 

percentagem de participação e verba correspondente. ----------------- 

b) Aprovar a versão preliminar do Mapa de Pessoal, nos termos e para 

os efeitos previstos no disposto no nº4 do artº29º, da Lei 35/2014, 

de 20 de junho, o qual acompanha a proposta de orçamento, ora, em 

apreciação, contendo toda a informação, legalmente, exigível, por 

força do disposto no art.º 28 do mesmo diploma legal, bem como a 

respetivas remissões para o Regulamento Interno do Município contendo 

a “Descrição de Funções, Atribuições e Competências” aprovado pelo 

órgão competente; --------------------------------------------------- 

c) Em caso afirmativo remeter, para a assembleia municipal, ate ao 

próximo dia 31 de outubro, a versão preliminar dos documentos 

assinalados nas alíneas a) e b) os quais constituem a proposta 

preliminar de Orçamento Municipal, para o ano económico 2016, 

documentos cujo teor aqui se dão por integralmente reproduzidos para 

todos os efeitos legais e que se anexam à presente proposta; -------- 

d) Por último, a versão definitiva do Orçamento Municipal e para o 

ano económico de 2016, depois de sancionada, previamente, pelo Órgão 

Executivo Municipal, deverá, sob a forma de proposta, ser analisada, 

discutida e votada em sede da última sessão ordinária da assembleia 

municipal, a ter lugar durante o ano em curso, de acordo com o 

calendário, legalmente, fixado, sobre a matéria. -------------------- 

Chaves, 26 de outubro de 2015 --------------------------------------- 

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

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

Em Anexo: ----------------------------------------------------------- 

Documentos Previsionais (Resumo do Orçamento, Orçamento da Receita;-- 

Orçamento da Despesa e PPI/GOP´S); ---------------------------------- 

Relatório de Orçamento ---------------------------------------------- 

Articulado das medidas para a execução orçamental ------------------- 

Orçamento de entidades participadas: GEMC; -------------------------- 

Mapa das Entidades Participadas ------------------------------------- 

Norma de Controlo Interno ------------------------------------------- 

Plano de prevenção de riscos de gestão, incluindo os de corrupção e 

infrações conexas --------------------------------------------------- 

Mapa de Pessoal ----------------------------------------------------- 

Regulamento Interno “Descrição de Funções, Atribuições e 

Competências.------------------------------------------------------- 

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

Durante a análise e discussão deste assunto, usou da palavra, o 

Presidente da Câmara, vincando a ideia de que a presente proposta de 

orçamento acaba por fazer o fecho do quadro comunitário de apoio, 

abrindo, ainda que parcialmente, o novo quadro de apoio 2014-2020. -- 

Alguns Partidos políticos, nomeadamente, o Partido Socialista, não 

foram ouvidos, à luz do direito de oposição, no âmbito da preparação 

dos documentos previsionais, em apreciação, considerando que as 

comunicações, para o efeito, enviadas, pelo correio, tinham endereços 

ou moradas desatualizadas, face aos dados disponíveis, sobre a 

matéria, nos serviços de protocolo da Autarquia. -------------------- 

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

                                                           

controlo ou presunção do controlo pelo município, sendo que, apenas 

apresentou a GEMC (versão provisória); ------------------------------ 
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De seguida, usou da palavra, a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, tendo prestado a seguinte 

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

1 – Irá votar contra a aprovação dos documentos financeiros, em 

apreciação, tanto mais que o orçamento em causa suporta um programa 

político com o qual não concorda. ----------------------------------- 

2 – O orçamento evidencia algumas preocupações já, por si, 

oportunamente, registadas nesta Câmara. ----------------------------- 

3 – O relatório do orçamento fala aponta para uma recuperação 

económica, recuperação essa que esta muito longe de ser conquistada 

mediante a retoma do crescimento económico. ------------------------- 

4 – Não obstante alguns limites impostos pela Lei, o orçamento em 

apreciação continua num caminho que assenta em alguma poupança, na 

área das despesas correntes, poupança essa que não se torna visível.- 

5 – As prioridades apontadas não trazem nada de novo para o 

desenvolvimento do Concelho. ---------------------------------------- 

6 – De facto, o mesmo não aponta nada em concreto e que seja 

verdadeiramente inovador. ------------------------------------------- 

7 – Na área da educação, o mesmo não evidencia uma clara aposta nesta 

relevante área de atuação municipal, nomeadamente, no que concerne à 

requalificação de alguns estabelecimentos escolares. ---------------- 

8 – Na área da cultura, o mesmo assenta em dois grandes projetos – 

Fundação Nadir Afonso e Museu das Termas Romanas -, os quais se 

arrastam no tempo, há muito anos, um deles gerador de fortes 

constrangimentos para população flaviense, no caso, a Fundação Nadir 

Afonso. ------------------------------------------------------------ 

9 – Na área do desporto, não é correta indicação da ação centrada na 

requalificação do Palácio da água, quando tal equipamento nem sequer 

existe. ------------------------------------------------------------ 

10 – Na área da juventude, a mesma é tratada da mesma forma, ou seja, 

propõe-se a elaboração de um plano municipal de juventude, sem qualquer 

perspetiva de execução. --------------------------------------------- 

11 – No que diz respeito ao novo impulso ao empreendedorismo juvenil, 

à sociedade do conhecimento, em rede, e à criação do nicho de empresas, 

a proposta do orçamento é manifestamente constrangedora. ------------ 

12 – Por outro lado, a valorização do território com uma projeção para 

2020 só é exequível mediante uma prévia avaliação do ciclo de 

planeamento do concelho, tendo por referência o ano de 2015. -------- 

13 – A promoção e valorização do Centro Histórico, é uma ideia 

recorrente, mas, mais uma vez, não se aponta, de forma efetiva, o 

caminho que irá permitir tal promoção e/ou valorização dessa zona da 

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

14 – Ou seja: O plano proposto assenta em grandes chavões, mas, em 

termos de eficácia e concretização de medidas adequadas para o 

desenvolvimento do concelho, nada se acrescenta. -------------------- 

15 – Na inclusão e solidariedade social, o plano não parte da criação 

de uma rede social sólida e da consolidação de um verdadeiro fórum 

social. ------------------------------------------------------------ 

16 – A criação isolada do cartão para famílias numerosas, não é 

suficiente para desenvolver e estimular uma política de inclusão e 

solidariedade social. ----------------------------------------------- 

17 – Em síntese: não pode pactuar com um orçamento que apenas pretende 

fazer um reequilíbrio financeiro, não integrando novas propostas de 

ação que permitam dinamizar, efetivamente, o concelho de Chaves. ---- 

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

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

Presidente da Câmara, tendo esgrimido os seguintes argumentos: ------ 
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1- Relativamente aos processos que se encontram em contencioso, em 

algumas das ações há depósitos feitos à ordem do tribunal competente, 

sendo certo que o orçamento tem suporte financeiro, para o efeito. -- 

2 – Quanto à requalificação das escolas, tais ações estão integradas 

no pacto do alto Tâmega. -------------------------------------------- 

3 – Ao nível da ação cultural, reduzir a mesma a dois projetos, no 

caso, Fundação Nadir Afonso 2 Museu das Termas Romanas, é, no mínimo, 

redutor. ----------------------------------------------------------- 

4 – De facto, o movimento cultural da cidade e do concelho de Chaves 

tem vindo a aumentar, sendo prova inequívoca de tal afirmação, o facto 

de terem, também, aumentado o número de associações que promovem 

atividades culturais, no concelho. ---------------------------------- 

5 – O Projeto desenvolvido pela academia de artes e, bem assim, o 

evento da festa dos povos, são bons exemplos desta dinâmica cultural. 

6 – Quanto ao Palácio da Água, tal denominação tem a ver com a 

possibilidade de ser conquistado financiamento comunitário para a sua 

construção, atendendo ao facto do novo quadro comunitário não 

contemplar financiamento para equipamentos desportivos. ------------- 

7 – Por outro lado, esta denominação tem também subjacente uma 

estratégia centrada na valorização da água como uma forte marca da 

cidade de Chaves e da sua atividade turística. ---------------------- 

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

De seguida, usou da palavra, a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, tendo replicado os 

argumentos invocados, pelo Senhor Presidente da Câmara, nos seguintes 

termos: ------------------------------------------------------------ 

1 – A cultura, em Chaves, reduzida ao museu Nadir Afonso e ao Museu 

das Termas Romanas, constitui uma afirmação da exclusiva 

responsabilidade do Senhor Presidente da Câmara, não podendo, tal 

ideia, ser extraída da sua anterior intervenção. -------------------- 

2 – Basta percorrer as atas desta Câmara e avaliar as suas intervenções 

e posições, oportunamente, tomadas, sobre todas as matérias 

relacionadas com a atividade cultural promovida ou patrocinada pela 

Autarquia. --------------------------------------------------------- 

3 – Conhece muito bem a cultura da cidade e do concelho. ------------ 

4 – As prioridades ditas inovadoras, nesta área de intervenção 

municipal, nunca foram verdadeiras prioridades, tendo sido, ao invés, 

feitas despesas públicas na construção de infraestruturas megalómanas, 

as quais levaram ao acumular de desperdícios que colocaram a autarquia 

numa situação financeira difícil. ----------------------------------- 

5 – Em relação às diversas manifestações culturais, a sua posição tem 

sido de pleno apoio, bastando, para o efeito, analisar as atas deste 

executivo. --------------------------------------------------------- 

6 – Faz votos no sentido de que os grandes investimentos públicos, na 

área da cultura, muito concretamente, o museu das termas romanas e o 

museu contemporâneo Nadir Afonso, tenham o devido retorno, com todas 

as vantagens daí emergentes para o desenvolvimento do Concelho. ----- 

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

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

Eng. João Adérito Moura Moutinho, tendo prestado a seguinte 

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

Este orçamento traduz a visão que este executivo de maioria PSD tem, 

da gestão da atividade municipal, estando em sintonia com orçamentos 

anteriores. Essa sintonia traduz-se em linhas gerais, no seguinte: -- 

- Ausência de estratégias bem definidas para o desenvolvimento do 

concelho e melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. -------------- 

- Má definição de prioridades. -------------------------------------- 
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- Continuação dos grandes investimentos iniciados pelos executivos 

anteriores. -------------------------------------------------------- 

- Poucos investimentos estruturantes, em termos de acessibilidades 

urbanas e regionais. ------------------------------------------------ 

- Falta de aproveitamento dos recursos humanos, continuando a 

recorrer-se à prestação de serviços externos. ----------------------- 

- Ausência de uma política cultural bem estruturada em todas as suas 

vertentes, que passe pelo aproveitamento das potencialidades da região 

e pelo envolvimento de todos os estratos da população, -------------- 

- Aumento das despesas de funcionamento de alguns equipamentos, como 

o Museu Nadir Afonso. ----------------------------------------------- 

- Não existência de políticas concertadas que melhorem o interface 

autarquia-cidadão. ------------------------------------------------- 

- Continuar a apostar em políticas fiscais erradas, que se traduzem 

no aumento de impostos e preço dos serviços, para os cidadãos do 

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

Para além disto, este orçamento evidencia ainda o seguinte: --------- 

- Aumento das despesas com juros em cerca de 700.000 euros. --------- 

- Aumento da despesa com aquisição de bens e serviços em 2.302.259,68 

Euros. ------------------------------------------------------------- 

- Aumento das despesas correntes, face a 2015, passando de cerca de 

22.000 euros para aproximadamente 24.800 euros (aumento de 2.738.669 

euros). ------------------------------------------------------------ 

Quanto ao relatório deste orçamento, posso defini-lo em duas palavras: 

utópico e demagógico. Uma boa parte daquilo que aí é referido, já 

consta nos relatórios anteriores, e não foi concretizado. E existem 

alguns objetivos, muito bonitos, mas muito vagos, que não contemplam 

as medidas necessárias à sua concretização. ------------------------- 

Analisando mais em detalhe as várias áreas de intervenção autárquica 

apresentadas no relatório, refiro o seguinte: ----------------------- 

- Desporto ---------------------------------------------------------- 

 O Parque Urbano Desportivo (transformação do parque multiusos de 

exposições e feiras de Santa Cruz em parque urbano desportivo) ------ 

- Não me parece uma obra urgente, se não tiver financiamento 

comunitário, e não está previsto ter. O que aconteceu com este espaço 

é o exemplo mais flagrante da forma como os executivos anteriores 

gastaram o dinheiro dos contribuintes. E agora pretende-se já gastar 

ainda mais. --------------------------------------------------------- 

- O Complexo de Ténis. ---------------------------------------------- 

Será que o ténis é assim tão importante para a prática desportiva? E 

para além disso, considerando ainda a elevada dívida da autarquia. Os 

campos de ténis do jardim do tabulado deveriam manter-se e se 

necessário construir o palácio da água na margem esquerda do rio. --- 

- O Polidesportivos em meio rural ----------------------------------- 

Desconhece-se onde estão previstos. --------------------------------- 

Infraestruturação -------------------------------------------------- 

 Rede Viária Municipal: Requalificação -------------------------- 

Nos orçamentos anteriores também é referido isto. Foi por mim feita 

uma proposta, no início do mandato de pavimentação das Ruas Antunes 

Guerreiro e Inácio Pizarro em S.ta Cruz. O que foi feito? Nada ou 

quase nada. --------------------------------------------------------- 

 Rede Viária Urbana de Chaves: Rodovia de Acesso ao Hospital; 

Avenidas ----------------------------------------------------------- 

Estruturantes e Requalificação de ruas e avenidas. ------------------ 

Os lanços a executar, apesar de serem com uma única via como eu já 

tinha proposto para o lanço inaugurado este ano, não permitem ainda a 



                                                                F. 120 

                                                                  _____________________ 
 

ligação ao Hospital. A autarquia continua a gastar dinheiro cujo 

retorno só se perspetiva daqui a alguns anos. Não seria de apostar 

decisivamente nesta obra que é estruturante para o acesso ao Hospital 

e ao centro da cidade? ---------------------------------------------- 

Equipamentos ------------------------------------------------------- 

 Construção de uma Casa Mortuária na freguesia de Santa Maria 

Maior. ------------------------------------------------------------- 

Discordo da escolha deste local para a construção da Casa Mortuária. 

É uma zona muito comercial, com muito trânsito e o edifício foi 

construído para outros fins, Para além disso vai implicar mais uma 

despesa na construção de um novo centro de convívio, que substituirá 

o que aí existe. ---------------------------------------------------- 

 Construção de um Centro de Convívio na freguesia de Santa Maria 

Maior. ------------------------------------------------------------- 

Investimento evitável se a Casa Mortuária fosse construída noutro 

local --------------------------------------------------------------  

Ambiente ----------------------------------------------------------- 

 Requalificar os sistemas de distribuição de água e redes de 

saneamento --------------------------------------------------------- 

Como se costuma dizer: vamos ver para crer. ------------------------- 

 Criar a Área de Paisagem Protegida do Rio Tâmega. ------------- 

É muito bonito, mas soa-me a puro “lirismo”. Não estão definidas as 

medidas previstas para criar essa área. Vamos esperar para ver. ----- 

Agricultura e Desenvolvimento Rural --------------------------------- 

Há muita retórica. Para além do pastel pouco se tem feito na promoção 

dos produtos da região. --------------------------------------------- 

Comércio e Serviços ------------------------------------------------- 

 Centro histórico como um grande centro comercial. ------------- 

Não se percebe como. Uma das medidas importantes seria por o parque 

de estacionamento do centro histórico ao serviço dos moradores e 

comercio local. Isto não está a ser feito pois o parque está 

subaproveitado. ---------------------------------------------------- 

Comunidade Intermunicipal ------------------------------------------- 

 Afirmar a cooperação como vetor fundamental da coesão 

territorial.-------------------------------------------------------- 

A cooperação com a câmara de Montalegre, nomeadamente na ligação 

rodoviária entre Chaves e Montalegre por Soutelinho da Raia é o exemplo 

mais relevante da profícua cooperação. A Feira dos Santos é também 

outro exemplo, também pela negativa. Esta feira deveria envolver mais 

os municípios da região do Alto Tâmega. Esperemos que haja mudanças 

no próximo ano. ----------------------------------------------------- 

Nacional ----------------------------------------------------------- 

 Manutenção de serviços de qualidade para servir Chaves e o Alto 

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

Já não restam muitos. Seria bom que se tentasse reverter alguns dos 

processos, mas pelo que se tem conseguido, as perspetivas não são 

animadoras. -------------------------------------------------------- 

 Defesa da coesão territorial. ---------------------------------- 

Como por exemplo com a requalificação da estrada municipal Chaves-

Soutelinho- e construção do troço Soutelinho-limite do concelho que 

permitirá uma maior coesão territorial da região do AT. Só que não há 

verba atribuída para a sua requalificação, mesmo que faseada. ------- 

Serviços ----------------------------------------------------------- 

 A sustentabilidade municipal tem de assumir uma nova dimensão, 

focada em quatro paradigmas: ---------------------------------------- 
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 Participação pública. ------------------------------------------ 

Há poucos meios de informação disponibilizados aos cidadãos. Seria 

necessária a criação de “front-offices” nas juntas de freguesia e 

instalação de painéis eletrónicos de informação e equipamentos 

interativos na cidade. Esperemos ainda que o orçamento participativo 

tenha uma maior divulgação no próximo ano, de forma análoga ao que se 

verifica noutros concelhos do País. --------------------------------- 

 Contenção de custos intermédios. ------------------------------- 

Verifica-se que está previsto um aumento das despesas correntes, face 

a 2015, passando de cerca de 22.000 euros para aproximadamente 24.800 

euros (aumento de 2.738.669 euros). --------------------------------- 

 Transparência e responsabilidade. ------------------------------ 

Ainda há muito a fazer neste domínio. É necessário fornecer mais 

informação ao cidadão, utilizando outros meios, para além dos 

existentes. -------------------------------------------------------- 

Modernização Administrativa ----------------------------------------- 

 Concentrar o atendimento ao público pelos serviços em um único 

Front office -------------------------------------------------------- 

Seria importante também diversificar “front offices” pelas juntas de 

freguesia. Isto não está previsto. ---------------------------------- 

Valorizar a cidadania. ---------------------------------------------- 

 Reforço do papel do cidadão através da VOZ AO MUNÍCIPE --------- 

Quais são os meios ao dispor do cidadão? Há divulgação da atividade 

municipal por múltiplos meios? -------------------------------------- 

 Aprofundamento da implementação do Orçamento Participativo. ---- 

Os processos têm de melhorar muito. Falta informação ao cidadão. ---- 

Perante o que foi exposto, voto CONTRA a aprovação deste orçamento.-- 

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

Por último, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Dr. Francisco António Chaves de Melo, tendo prestado a seguinte 

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

1 – Em relação aos documentos fornecidos, encontra-se em falta, no 

material distribuído, a informação, sobre o quadro de pessoal da 

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

2 – Por outro lado, constatou que alguma documentação é atrasada no 

tempo e assinada pelo antigo Presidente da Câmara, Dr. João Batista.- 

3 – Só os atuais membros do Executivo Municipal devem formalizar 

propostas, sendo certo que os antigos titulares, destes cargos 

políticos, já não dispõem, para esse efeito, de competência e 

legitimidade. ------------------------------------------------------ 

4 – O preâmbulo com a descrição do quadro económico no plano e 

orçamento enferma de uma desadequação ou inverdade absoluta, estando 

em total desacordo com o seu teor. ---------------------------------- 

5 – Regista com bastante desagrado o aumento das receitas municipais 

relacionadas com a água, saneamento, recolha de lixo, IRS e IMI, 

exigindo-se, assim, dos bolsos dos flavienses um valor aproximado de 

quatro milhões e duzentos mil euros. -------------------------------- 

5 – O orçamento não tem uma estratégia de investimento orientada para 

a diminuição do desperdício, nomeadamente, no setor da água, 

saneamento, resíduos, gás, eletricidade e da retenção do IMI, pelo que 

as famílias flavienses irão voltar a pagar os encargos da dívida da 

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

6 – É sua convicção que o empolamento da receita arrecadada deve 

situar-se na ordem dos sete milhões de euros. ----------------------- 

7 – Por outro lado, regista-se a escrituração de receita que não tem 

nenhum suporte documental que comprove que a mesma se possa vir a 
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realizar, dando como exemplo, a alienação do capital social da empresa 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos 

contra dos Vereadores do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula 

Cristina Barros Teixeira Santos, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo e Senhor Eng. João Adérito Moura Moutinho, aprovar a proposta. 

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

 

 

XII 

DIVERSOS 

 

 

1. ATA DO PROCEDIMENTO PÚBLICO - HASTA POR LICITAÇÃO VERBAL - PARA A 

ATRIBUIÇÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DE NOVE LOJAS DO MERCADO MUNICIPAL 

DE CHAVES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº76/2015. --------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

O Executivo Camarário, em sua reunião ordinária realizada no pretérito 

dia 04 de setembro de 2015, deliberou, por unanimidade, autorizar a 

abertura do procedimento público - licitação verbal - para atribuição 

do direito de ocupação de nove lojas, no 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 nove lojas 

do Mercado Municipal de Chaves, procedeu, no âmbito das suas 

atribuições, à seleção dos candidatos e realização do respetivo 

procedimento, nos termos aprovados no respetivo programa. -----------  

Do ato público do sorteio, realizado no passado dia 13 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 “procedimento público - hasta por licitação 

verbal - de atribuição do direito de ocupação de nove lojas do Mercado 

Municipal de Chaves”; ----------------------------------------------- 

b) Adjudicação da loja n.º 15, nos termos e nas condições 

estabelecidas na referida ata do sorteio. --------------------------- 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 23 de outubro de 2015 --------------------------------------- 

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

Cristiana Morais ---------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

23/10/2015 --------------------------------------------------------- 

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 
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sentido de levar a reunião do Executivo Municipal, para deliberação 

no seguinte sentido: ------------------------------------------------ 

(i) Aprovação da ata do procedimento público - hasta por licitação 

verbal - para a atribuição do direito de ocupação de nove lojas do 

Mercado Municipal de Chaves; ----------------------------------------  

(ii) Adjudicação da loja n.º 15, 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 GERA, DR. MARCELO 

DELGADO DATADO DE 26/10/2015. --------------------------------------- 

Visto, concordo. Proceda-se, nos termos legais, à audiência dos 

interessados, nos termos do CPA. À consideração Superior. ----------- 

DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, SR. JOÃO NEVES DATADO DE 26/10/2015. --------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

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

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. ----------------------------------

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

Concluída a análise, discussão e votação de todos os assuntos, e antes 

de proceder ao encerramento da presente reunião, o Senhor Presidente 

da Câmara, Arq. António Cândido Monteiro Cabeleira, deu a palavra aos 

presentes que mostraram interesse em intervir na presente reunião, nos 

termos do disposto do nº. 2, do art. 49º, do anexo I, da Lei 75/2013, 

de 12 de setembro. -------------------------------------------------- 

- Usou da palavra, o Senhor Manuel Leão, tendo, sumariamente, 

manifestado a sua preocupação quanto ao momento, atualmente, vivido 

pela Associação “Chaves Social”, sendo certo que o atual Presidente 

da Câmara nada tem a ver com os factos que vai relatar. ------------- 

A sobredita associação está a ser manifestamente prejudicada pela ação 

arrogante desenvolvida pela diretora e funcionária da Autarquia. ---- 

Os 50.000 mil euros concedidos, a título de subsídio, pela autarquia, 

foram consumidos na aquisição de câmaras de vigilância e para ajudar 

algumas pessoas a suportar despesas com o serviço de internet. ------ 

O plano de atividades da associação não foi cumprido. --------------- 

Neste contexto, interpelou, o Senhor Presidente da Câmara, no sentido 

deste esclarecer o seguinte: ---------------------------------------- 

1 - Qual vai ser a atitude da Câmara perante tal funcionária? ------- 

2 – Qual vai ser o valor do subsídio a conceder pela autarquia, a dita 

associação, no próximo ano de 2016? --------------------------------- 

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

Em resposta à interpelação feita pelo Senhor Manuel Leão, usou da 

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

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

1 – O Presidente da Câmara Municipal não se irá envolver na vida das 

associações do concelho, nomeadamente sobre o funcionamento dos seus 

Órgãos próprios e das atitudes tomadas pelos seus colaboradores. ---- 

2 – De facto, tal escrutínio não é da responsabilidade da Autarquia. 

3 – A Autarquia compete avaliar o plano de atividades de qualquer 

associação sediada no concelho, em vista à concessão de eventual apoio, 

em função do mérito das ações propostas. ---------------------------- 
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4 – O direito dos trabalhadores da autarquia consubstanciado na sua 

participação em Órgãos Sociais de Associações do Concelho, é um direito 

de cidadania que não pode ser posto em causa. ----------------------- 

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

 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e ulteriores alterações, 

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

 

E na da mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram dezassete horas e cinquenta minutos, para constar se lavrou 

a presente ata, e eu, Marcelo Caetano Martins Delgado, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 


