
                                                                F. 134 

                                                                  _____________________ 
 

Nº 27  – Reunião  ordinária  da 

Câmara  Municipal   de   Chaves  

                                 Realizada no dia 13 de novembro 

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

Aos treze dias do mês de novembro do ano dois mil e quinze, nesta 

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

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

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

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

Castanheira Penas, Sr. Dr. Francisco António Chaves de Melo, Sr. Dr. 

Paulo Francisco Teixeira Alves e Sr. Eng. João Adérito Moura Moutinho 

e comigo, Marcelo Caetano Martins Delgado, Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral. -------------------------------------------------- 

 

 

Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram nove horas 

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

previamente elaborada e datada de dez de novembro de dois mil e 

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

 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

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

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

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

Monteiro Cabeleira, tendo prestado esclarecimentos e facultado 

documentos, aos Vereadores interessados, sobre as seguintes matérias 

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

- EHATB - Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, 

EIM, S.A – Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da Câmara deu 

conhecimento, ao Executivo Municipal, e facultou cópia da “Informação 

sobre a situação económica e financeira de junho de 2015”, com o 

respetivo parecer do fiscal único e dos “Relatórios de Execução 

Orçamental” dos 1º e 2 Trimestres de 2015. -------------------------- 

- CIM do Alto Tâmega - Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da 

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

Plano de Atividades e Orçamento da CIM do Alto Tâmega, para o ano de 

2016. -------------------------------------------------------------- 

 

 

II - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA, SENHOR DR. 

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

Usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco 

António Chaves de Melo, para reiterar o pedido de colocação do banco 

na paragem de autocarros localizada na localidade de Casas  de 

Monforte. ---------------------------------------------------------- 

Aproveitou a oportunidade para suscitar algumas questões relacionadas 

com o plano de atividades e orçamento da CIM do Alto Tâmega, documentos 

disponibilizados, na presente reunião, por parte do Sr. Presidente da 

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

Da leitura dos referidos documentos, resulta evidente, no orçamento 

para o ano de 2016, uma verba de 680 mil euros, na lógica da despesa, 

cuja rubrica tem a denominação de “Outras despesas”. ---------------- 
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Tal menção não permite ao intérprete determinar, com o mínimo de rigor, 

o destino de tal verba, tanto mais que a mesma corresponde a metade 

do valor global do orçamento em causa. ------------------------------ 

Neste contexto, gostaria de ser esclarecido sobre o efetivo destino 

de tais verbas, até porque o orçamento prevê a justificação de todas 

as despesas que ultrapassem o valor de mil euros, situação que não se 

verifica, no caso individual e concreto, acima evidenciado. --------- 

 

 

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

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

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

Adérito Moura Moutinho, para manifestar a sua preocupação 

relativamente ao regime de horário de funcionamento dos serviços de 

atendimento ao público da autarquia. -------------------------------- 

Os horários, em vigor, não servem a população de forma eficaz. ------ 

De facto, o encerramento dos serviços municipais de atendimento, às 

15:30 horas, não lhe parece o mais eficaz. -------------------------- 

Era possível encontrar uma melhor solução, no atendimento ao público, 

desde que haja uma melhor coordenação dos trabalhadores, sendo os 

mesmos integrados em regime de turnos, praticando horários de 

atendimento que permitam uma maior proximidade aos cidadãos. -------- 

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

Em resposta ao comentário proferido pelo Vereador do Partido 

Socialista, que antecede, usou da palavra, o Presidente da Câmara, 

para prestar, sobre a matéria, os seguintes esclarecimentos: -------- 

1 – O regime de horário em vigor, ou seja, regime de jornada continua, 

entre as 09:00 horas e 16:00 horas, pressupõe que os serviços de 

atendimento encerrem, impreterivelmente, às 16:00 horas. ------------ 

2 – Por razões metodológicas, em vista a garantir o efetivo 

encerramento dos serviços municipais, no horário acima indicado, o 

atendimento só é feito relativamente a todos os utentes que acionem 

os respetivos serviços até as 15:30 horas, obtendo, para o efeito, a 

respetiva senha de atendimento. ------------------------------------- 

3 – Esta prática, assegurando o atendimento ao público de forma 

continuada, durante o período de almoço, ou seja, entre as 12:30 horas 

e as 14:00 horas, vem sendo adotada por inúmeros municípios, com ganhos 

evidentes na eficiência do próprio atendimento e com a diminuição dos 

custos operacionais relacionados com o funcionamento dos próprios 

serviços. ---------------------------------------------------------- 

4 – No entanto, os efeitos positivos e/ou negativos de tal regime de 

horário só poderão ser avaliados decorrido um período necessariamente 

experimental, sobre tal prática, sendo certo que importa promover a 

devida divulgação centrada na abertura dos serviços de atendimento, 

entre as 12:30 horas e as 14:00 horas. ------------------------------ 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 29 de outubro de 2015. -------------------------  
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar, 

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

 

 

1.2. Aprovação da ata da reunião extraordinária da Câmara Municipal 

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

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

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

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMODATO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E 

A ASSOCIAÇÃO DE PARAQUEDISTAS DO ALTO TÂMEGA. PROPOSTA N.º 

117/GAP/2015. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Considerando que a Associação de Paraquedistas do Alto Tâmega veio, 

através de requerimento com registo de entrada nos serviços desta 

Autarquia nº 9412, datado do pretérito dia 21/08/2015, solicitar a 

colaboração deste Município, centrada na cedência, a título de 

comodato, do edifício designado por “Casa dos Pilotos”, sito no prédio 

abaixo identificado – ponto nº 2 –, a fim de que a mesma se sirva dele 

para funcionamento da sede da Associação; -------------------------- 

Considerando que o imóvel designado por “Campo de Aviação”, sito no 

Campo da Roda, freguesia de Vilar de Nantes, Concelho de Chaves, se 

encontra inscrito na respetiva matriz sob artigo 329, a favor do 

Município de Chaves, e descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Chaves com o n.º 1675/20090107, da referida Freguesia; ---------- 

Considerando que a Associação de Paraquedistas apenas pretende ocupar 

a construção instalada no prédio supra referido, designada por “Casa 

dos Pilotos” e devidamente identificada na planta em anexo, não 

pretendendo, nesta justa medida, a ocupação do prédio na sua 

totalidade. -------------------------------------------------------- 

Considerando que o referido espaço – “Casa dos Pilotos” – não se 

encontra adstrito, na presente data, a qualquer atividade concreta do 

Município, nem se encontra comodatado a nenhuma entidade terceira, 

designadamente, associação; ---------------------------------------- 

Considerando que não se prevê que, a médio prazo, o Município venha a 

ter necessidade do espaço em causa; --------------------------------- 

Considerando que a necessidade, por parte da Associação de 

Paraquedistas, de ocupar o referido espaço se relaciona diretamente 

com o desenvolvimento de atividades de âmbito desportivo e recreativo;  

Considerando que o comodato é o contrato pelo qual uma das partes 

entrega à outra certa coisa móvel ou imóvel para que se sirva dela, 

com a obrigação de a restituir, de acordo com o disposto no art. 1129º 

e ss, do Código Civil; --------------------------------------------- 

Considerando que a coisa comodatada ou emprestada deve ser aplicada 

ao fim a que se destina, sendo, nessa justa medida, vedado ao 

comodatário fazer dela o uso imprudente ou proporcionar a terceiros a 

sua utilização sem autorização do comodante, no caso, Município de 

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

Considerando, por último, que existe interesse mútuo na resolução 

deste problema, em benefício da população em geral deste Concelho e 

da região. --------------------------------------------------------- 
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II – Do Enquadramento Legal ---------------------------------------- 

Considerando que, nos termos do disposto na alínea f) e k), do n.º 2, 

do artigo 23º, ao Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 14 de Setembro, os 

Municípios dispõe de atribuições no domínio recreativo, desportivo e 

ambiente; --------------------------------------------------------- 

Considerando que, nos termos do disposto na alín. u), do nº 1, do art. 

33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, compete à Câmara 

Municipal apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, 

desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, 

incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção 

das doenças. ------------------------------------------------------- 

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 Camarário, a 

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

Que seja autorizada a celebração do contrato de comodato entre o 

Município de Chaves e a Associação de Paraquedistas do Alto Tâmega, 

tendo como objeto o espaço designado por “Casa dos Pilotos”, 

devidamente identificada na planta em anexo à presente proposta, e 

para o fim em vista, conforme matriz do contrato de comodato, contendo 

as cláusulas disciplinadoras dos direitos e obrigações das partes 

signatárias que segue em anexo à presente proposta; ----------------- 

Para o efeito, deverá a presente proposta ser agendada para uma próxima 

reunião do executivo, em conformidade com o disposto na alín. u), do 

nº 1, do art. 33º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 

com vista à aprovação da mesma, legitimando simultaneamente o 

Presidente da Câmara a outorgar, em representação do Município de 

Chaves, o mencionado contrato de comodato; --------------------------

Logo que tal decisão venha a ser praticada, deverá a mesma ser levada 

ao conhecimento da Associação de Paraquedistas do Alto Tâmega, através 

da emissão da competente notificação. ------------------------------- 

Chaves, 28 de outubro de 2015 -------------------------------------- 

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

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

Em anexo: A referida minuta de contrato de comodato -----------------

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

MINUTA DO CONTRATO DE COMODATO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A 

ASSOCIAÇÃO DE PARAQUEDISTAS DO ALTO TÂMEGA ------------------------- 

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

O Município de Chaves, pessoa coletiva número 501 205 551, com sede 

no Largo de Camões da cidade de Chaves, representado neste ato pelo 

Presidente da Câmara, Arq.to António Cândido Monteiro Cabeleira, e com 

poderes para o ato, conforme o disposto na alínea f), do n.º 2, do 

artigo 35º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 

adiante designado por primeiro outorgante ou comodante, devidamente 

autorizado por deliberação da Câmara Municipal de ___ de _________ de 

2015. -----------------------------------------------------------e --

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

A Associação de Paraquedistas do Alto Tâmega, contribuinte n.º 

504125133, com sede no___________, freguesia de ____________, Chaves, 

representada neste ato pelo Presidente da Direção, 

___________________, e com poderes para o ato, devidamente autorizado 

por deliberação de ___ de _________ de 2015. ----------------------- 

É celebrado o presente contrato de comodato que se rege pelas cláusulas 

seguintes: --------------------------------------------------------- 

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

(Identificação do Imóvel) ------------------------------------------ 
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A primeira outorgante é proprietária de um prédio, designado por “Campo 

de Aviação”, sito no Campo da Roda, freguesia de Vilar de Nantes, 

Concelho de Chaves, o qual se encontra inscrito na respetiva matriz 

sob artigo 329, a favor do Município de Chaves, e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Chaves com o n.º 1675/20090107, 

da referida Freguesia. --------------------------------------------- 

O segundo outorgante pretende que lhe seja cedido, em regime de 

comodato, um espaço integrado no prédio identificado no número 

anterior, designado por “Casa dos Pilotos” e devidamente demarcado na 

planta em anexo ao presente contrato, e que dele faz parte integrante.  

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

(Objecto) ---------------------------------------------------------- 

Considerando que o primeiro outorgante não tem, nem se prevê a médio 

prazo que venha a ter, necessidade daquele espaço, designado por “Casa 

dos Pilotos”, e que o segundo outorgante dele necessita para seu uso, 

o primeiro entrega o mesmo ao segundo, a fim de que este se sirva dela 

para fins diretamente relacionados com o seu fim social, muito 

concretamente, a utilização do referido espaço para a instalação da 

respetiva sede, com a obrigação de o restituir assim que o primeiro 

outorgante o exija. ------------------------------------------------ 

Cláusula 3ª -------------------------------------------------------- 

(Das Obrigações do Comodatário) ------------------------------------ 

O segundo outorgante fica obrigado a fazer um uso prudente e cuidado 

do espaço objeto do presente comodato, designadamente, dando integral 

cumprimento às seguintes prescrições: ------------------------------ 

Manter e restituir o imóvel em bom estado de conservação, ressalvadas 

as deteriorações decorrentes de um uso prudente, tendo em conta a 

finalidade para a qual foi cedido; --------------------------------- 

Promover a expensas suas todas as obras de conservação ordinária que 

se mostrem indispensáveis à adequada utilização do imóvel; --------- 

Suportar os encargos decorrentes da sua utilização; ---------------- 

Utilizar apenas a área correspondente ao espaço ora comodatado – “Casa 

dos Pilotos”; ------------------------------------------------------- 

Destinar, exclusivamente, o espaço em causa ao fim estabelecido na 

cláusula 2ª; ------------------------------------------------------- 

Apresentar anualmente um projeto de atividades a desenvolver, no 

âmbito do objeto social da Associação. -----------------------------

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

(Benfeitorias) ----------------------------------------------------- 

Todas as obras e benfeitorias que forem realizadas pelo segundo 

outorgante, no imóvel em causa, passarão a fazer parte integrante do 

mesmo, sem direito a qualquer indemnização, e revertem a favor do 

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

Em caso de extinção dos efeitos do presente contrato, não assiste ao 

segundo outorgante qualquer direito de receber do primeiro outorgante, 

qualquer indemnização, seja a que título for, pela realização de obras 

ou benfeitorias executadas. ---------------------------------------- 

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

(Prazo de Vigência) ------------------------------------------------ 

O presente contrato tem a duração de 10 anos, renovável por igual 

período de tempo, se não for denunciado por qualquer das partes 

contratantes. ------------------------------------------------------ 

O exercício do direito de denúncia, deverá ser formalizado, mediante 

carta registada com aviso de recepção, dirigida à outra parte 

contratante com a antecedência de 30 dias sobre a data do termo do 

presente contrato, incluindo as sucessivas renovações, e ou da 

produção dos efeitos da denúncia. ---------------------------------- 
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Não obstante a existência de prazo, qualquer das outorgantes poderá 

resolver o presente contrato nos termos do art. 1140º, do Código Civil  

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

(Resolução do Contrato) -------------------------------------------- 

É conferido ao primeiro outorgante o direito de resolução do contrato 

com fundamento no incumprimento das obrigações do segundo outorgante 

prevista na cláusula 3ª. -------------------------------------------- 

A resolução do contrato por parte do primeiro outorgante operar-se-á 

nos termos gerais, ou seja, de acordo com o disposto nos artigos 432º 

a 436º do Código Civil, nomeadamente mediante declaração à outra parte.  

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

(Entrada em Vigor) ------------------------------------------------- 

O presente contrato produz todos os seus efeitos após a sua assinatura.  

Cláusula 8ª --------------------------------------------------------  

(Disposição final) ------------------------------------------------- 

Em tudo o que não estiver especificamente previsto no presente 

contrato, observar-se-á o disposto no art. 1129º e seguintes do Código 

Civil. ------------------------------------------------------------- 

O presente contrato é elaborado em duplicado, sendo um dos exemplares 

para cada um dos outorgantes. -------------------------------------- 

Assim o outorgaram. ------------------------------------------------ 

Chaves, ___ de ____ de 2015 ---------------------------------------- 

O primeiro Outorgante: --------------------------------------------- 

O segundo Outorgante: ---------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

  

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 

 

 

1. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES – TAXAS MUNICIPAIS DEVIDAS PELA 

OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL – LICENÇA DE USO PRIVATIVO 

REQUERENTE: ANTÓNIO MACHADO GONÇALVES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº. 

126/DAF/15. -------------------------------------------------------- 

Foi presente, a proposta identificada em epígrafe, cujo teor aqui se 

dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais. ------ 

I – Preliminares --------------------------------------------------- 

1. Através do requerimento com registo de entrada nos serviços 

administrativos desta Autarquia Local n.º 12128, datado do pretérito 

dia 27/10/2015, António Machado Gonçalves, na qualidade de gerente do 

Hotel A.J., Lda., contribuinte n.º 503686905, veio requerer o 

pagamento em prestações do valor devido a título de taxas municipais 

previstas para emissão de licença de uso privativo e correspondentes 

à quantia de 1.008,85€. --------------------------------------------- 

2. Invoca, para o efeito, que a requerente se encontra numa situação 

económica difícil, a qual motivou o recurso ao Processo Especial de 

Revitalização com o n.º 1737/15.5T8CHV, que corre seus termos na 
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Comarca de Vila Real, Chaves, Secção Cível, J1, juntando, para o 

efeito, documento comprovativo de tal situação. --------------------- 

3. Mais solicita que seja autorizado o pagamento do valor em dívida 

em 10 prestações mensais, iguais e sucessivas. ---------------------- 

4. Neste contexto, veio a ser solicitado, a estes serviços, a 

emissão da competente informação técnico-jurídico, em vista a analisar 

a legitimidade da pretensão formulada. ----------------------------- 

5. Assim, sobre o presente assunto, cumpre-me informar o seguinte: 

II – Do Direito ---------------------------------------------------- 

1. O artigo 19º, do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas 

Municipais, em vigor no Concelho de Chaves, prevê a possibilidade de 

regularização dos valores que se encontrem em dívida, e referentes a 

taxas municipais, em prestações. ------------------------------------ 

2. Ora, de acordo com o disposto no n.º 1, do retromencionado artigo, 

compete à Câmara Municipal autorizar o pagamento em prestações, nos 

termos do Código de Procedimento e de Processo Tributário e da Lei 

Geral Tributária, desde que se encontrem reunidas as condições para o 

efeito. ------------------------------------------------------------ 

3. Por sua vez, o n.º 2, do mesmo artigo, determina que os pedidos 

de pagamento em prestações devem conter a identificação do requerente, 

a natureza da dívida e o número de prestações pretendido, bem como os 

motivos que fundamentam o pedido. ----------------------------------- 

4. Como se viu, o referido Regulamento Municipal remete a 

regulamentação do pagamento em prestações de dívidas relativas a taxas 

municipais, para o regime previsto na Lei Geral Tributária e no Código 

de Procedimento e de Processo Tributário. -------------------------- 

5. Sendo certo que o regime de pagamento em prestações se encontra 

previsto no art. 196º do Código do Processo e do Procedimento 

Tributário. -------------------------------------------------------- 

6. Nos termos da retromencionada disposição legal, o pagamento em 

prestações pode ser autorizado desde que se verifique que o executado, 

pela sua situação económica, não pode solver a divida de uma só vez, 

não devendo o número das prestações em caso algum exceder 36 e o valor 

de qualquer delas ser inferior a 1 unidade de conta no momento da 

autorização (vide, o nº 5, do art. 196º do CPPT). ------------------- 

7. Relativamente à prestação de garantia e ou caução, verifica-se 

que o n.º 6, do artigo 19º, do Regulamento de Liquidação e Cobrança 

de Taxas Municipais, em vigor no Concelho de Chaves, prevê, 

expressamente, que o Presidente da Câmara Municipal pode condicionar 

a autorização do pagamento fracionado das taxas à prestação de caução. 

8. Ou seja, a prestação de caução só é necessária se o Presidente da 
Câmara assim o entender. ------------------------------------------- 

9. Aqui chegados, fácil se torna concluir que, relativamente ao 

critério do valor das prestações, a ora peticionária reúne os 

requisitos necessários para que lhe seja autorizado o pagamento, em 

prestações mensais, desde que cada uma delas seja igual ou superior a 

uma unidade de conta no momento da autorização, ou seja, a €102,00 e 

não supere o número máximo de 36 prestações. ------------------------ 

10. Nestes termos, julgamos, salvo melhor opinião, que a dívida poderá 
ser paga em 9 prestações mensais, de acordo com o seguinte quadro, a 

saber: ------------------------------------------------------------- 

N.º Valor Data 

1 112,85€ 08/12/2015 

2 112,00€ 08/01/2016 

3 112,00€ 08/02/2016 
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11. Refira-se que a importância a dividir em prestações não 

compreende os juros de mora, que continuam a vencer-se em relação à 

dívida exequenda incluída em cada prestação e até integral pagamento, 

os quais serão incluídos na guia emitida para pagamento conjuntamente 

com a prestação. --------------------------------------------------- 

III – Da Proposta -------------------------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a) Que o presente assunto seja agendado para uma reunião ordinária 

do executivo municipal, com vista à obtenção da competente decisão 

administrativa, consubstanciada na autorização do pagamento em 9 

prestações mensais, iguais e sucessivas, do valor correspondente à 

quantia de 1.008.85€ (mil e oito euros e oitenta e cinco cêntimo), por 

parte da requerente, e referente a taxas municipais devidas pela 

ocupação do domínio público municipal em Chaves (Licença de Uso 

Privativo), não se afastando, contudo, a margem discricionária 

permitida ao órgão decisor na apreciação da matéria ora controvertida, 

tendo como pano de fundo o princípio da prossecução do interesse 

público e o dever de fundamentação da competente decisão 

administrativa; ---------------------------------------------------- 

b) O plano de pagamento em prestações, caso seja aprovado, deverá 

obedecer aos seguintes requisitos: ---------------------------------- 

i) O pagamento deverá ser efetuado de acordo com o quadro previsto 

no ponto 10, do capítulo anterior, acrescendo ao valor de cada 

prestação os juros de mora contados sobre o respetivo montante desde 

o termo do prazo para pagamento voluntário até à data do pagamento 

efetivo de cada uma das prestações. --------------------------------- 

ii) O pagamento de cada prestação deverá ocorrer durante o mês a que 

esta corresponder até ao 8.º dia. ---------------------------------- 

iii) A falta de pagamento de qualquer prestação implica o vencimento 
imediato das seguintes, assegurando-se a execução fiscal da dívida 

remanescente mediante a extração da respetiva certidão de dívida. -- 

c) Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, 

nos termos do art. 68º do C.P.A, do sentido de decisão que vier a ser 

proferida sobre a matéria ora em apreciação; ----------------------- 

d) Por último, reenvio do processo, agora acompanhado do presente 

parecer ao gabinete do Presidente da Câmara Municipais, Arq. António 

Cabeleira. --------------------------------------------------------- 

É este, de momento, o meu melhor parecer sobre este assunto. -------- 

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

Chaves, 02 de novembro de 2015 ------------------------------------- 

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

(Dr. Marcos Barroco) ------------------------------------------------ 

Em anexo: O respetivo processo administrativo. ---------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DRA 

SANDRA LISBOA DE 2015-11-03. ---------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, devendo a mesma ser agendada 

para a próxima reunião do órgão executivo camarário, em vista à 

4 112,00€ 08/03/2016 

5 112,00€ 08/04/2016 

6 112,00€ 08/05/2016 

7 112,00€ 08/06/2016 

8 112,00€ 08/07/2016 

9 112,00€ 08/08/2016 
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obtenção de decisão nos termos ora sugeridos nesta informação técnica. 

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

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

DELGADO DE 2015.11.09. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.11.09. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

Durante a análise e discussão do presente assunto usou da palavra, o 

Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, tendo prestado, verbalmente, a seguinte declaração: -------- 

1 – A autarquia deve apresentar os créditos em causa ao administrador 

designado, no âmbito do procedimento especial de 

recuperação/revitalização da empresa e não, diretamente, ao 

interessado. ------------------------------------------------------- 

2 – A dívida em causa e a respetiva informação técnica, é omissa 

relativamente ao ano a que a mesma se refere, sendo certo que também 

não é dada qualquer informação, sobre a conta corrente da dívida 

existente. --------------------------------------------------------- 

3 – Todos estes aspetos deverão ser ponderados, em vista ao 

esclarecimento, seguro e correto, deste procedimento. --------------- 

4 – Todas as dívidas existentes, atuais e anteriores, deverão ser 

reclamadas junto do processo especial de revitalização da empresa. -- 

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

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

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

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

Dever-se-á dar cumprimento à recomendação sugerida pelo Senhor 

Vereador, Dr. Francisco António Chaves de Melo, ou seja, comunicar a 

existência das dívidas ao administrador designado, no âmbito do “PER”, 

a partir do momento em que o interessado entre, eventualmente, em 

incumprimento do plano de pagamentos da dívida, ora, aprovado. ------ 

Notifique-se. ------------------------------------------------------ 

 

 

2. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES – PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL –. 

EXECUTADO: AUGUSTO FEIJÓ SERVO. INFORMAÇÃO Nº. 128/DAF/15. ---------- 

Foi presente, a proposta identificada em epígrafe, cujo teor aqui se 

dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais. ----- 

I – Preliminares --------------------------------------------------- 

1. Na sequência do requerimento subscrito por Augusto Feijó Servo, 

documento com registo de entrada nos serviços desta Autarquia Local 

n.º 9301, datado do pretérito dia 14/08/2015, veio a ser solicitado, 

pelo requerente, a autorização de pagamento em prestações de uma dívida 

referente ao CIL 37253, conforme documento que junta em anexo. ------ 

2. O requerente solicita o pagamento da dívida em 5 prestações, sendo 

as primeiras 4 no valor unitário de 100€ e a última prestação no valor 

de 84.39€. ---------------------------------------------------------- 

3. Considerando que a documentação enviada a estes serviços, não 

expressava o valor da dívida que, atualmente, se encontra em processo 

de cobrança coerciva, leia-se, execução fiscal, nem indicava qual a 

natureza da dívida, ou seja, qual a incidência objetiva dos valores 

que se pretendem cobrar, veio a ser solicitado à Divisão de Águas e 

Resíduos informação sobre estes elementos. -------------------------- 
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4. Na sequência do referido pedido, a Divisão de Águas e Resíduos, 

através da Informação n.º 192/DAR/2015, datada do pretérito dia 

29/09/2015, veio informar que se encontrem em execução fiscal os 

seguintes valores: -------------------------------------------------- 

a) Referente a saneamento: 209,03€, acrescido de 68,46€ a título de 

juros de mora; ------------------------------------------------------ 

b) A título de resíduos sólidos: 161.17€, acrescido de 52.79€ a 

título de juros de mora. -------------------------------------------- 

5. A retrocitada unidade orgânica informa, ainda, do seguinte: ---- 

“(…) o valor referente ao saneamento deverá ser devolvido pois 

confirma-se que a habitação não tem ligação à rede de águas residuais 

e não o pode fazer.” ------------------------------------------------ 

6. Assim, sobre o pedido formulado, cumpre-me informar o seguinte:- 

II - Enquadramento Legal -------------------------------------------- 

a) Do valor em dívida --------------------------------------------- 

1. A Lei n.º 23/96, de 26 de Julho, alterada pelas Leis n.º 12/2008, 

de 26 de Fevereiro e n.º 24/2008, de 2 de Junho, consagrou um conjunto 

de regras a que deve obedecer a prestação de serviços públicos 

essenciais, com vista à proteção do utente. ------------------------- 

2. Ora, os serviços públicos abrangidos pelo retrocitado diploma 

legal são os serviços de fornecimento de água, de fornecimento de 

energia elétrica, de fornecimento de gás natural e gases de petróleo 

liquefeitos canalizados, de comunicações eletrónicas, serviços 

postais, serviço de recolha e tratamento de águas residuais e serviços 

de gestão de resíduos sólidos urbanos. ------------------------------ 

3. Resulta do disposto no n.º 1, do art. 9º, da Lei n.º 23/96, de 26 

de Julho e ulteriores alterações, que o utente tem direito a fatura 

onde se especifique devidamente os valores que a mesma apresenta. --- 

4. Todavia, a entidade que presta o serviço dispõe de um prazo de 

seis meses para exigir ao utente o pagamento do valor constante da 

respetiva fatura, sob pena de prescrição desse direito, de acordo com 

o disposto no n.º 1, do art. 10º, da Lei n.º 23/96, de 26 de Julho e 

ulteriores alterações. ---------------------------------------------- 

5. Sobre esta matéria, o n.º 4, da retrocitada disposição legal, 

esclarece que o prazo para a propositura da ação ou da injunção pelo 

prestador de serviços é de seis meses, contados após a prestação do 

serviço ou do pagamento inicial, consoante os casos. --------------- 

6. Ora, no caso do prestador de serviços se tratar de um Município, 

então a cobrança coerciva dos valores em dívida deverá seguir a forma 

de execução fiscal, cujo procedimento se encontra regulado no Código 

de Procedimento e Processo Tributário, conforme a conjugação do art. 

155º, do Código de Procedimento Administrativo e do art. 10º, do 

Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro e ulteriores alterações. -- 

7. Neste caso e porque se trata de tributos administrados por 

autarquias locais são estas as entidades competentes para o respetivo 

processo de execução fiscal, nos termos do n.º 1, do art. 7º, do 

Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro e ulteriores alterações. -- 

8. Fazendo fé na Informação n.º 192/DAR/2015, produzida pela Divisão 

de Águas e Resíduos, a dívida atual do requerente, corresponde à 

quantia de € 370.20€, valor acrescido da quantia de 217.50€1 a título 

de custas de processo, e de €121.25 a título de juros de mora2. ----- 

                                                           
1 De acordo com os dados retirados do programa informático associado 

à gestão de execuções fiscais a correr seus termos nesta Autarquia 

Local. ------------------------------------------------------------- 
2 De acordo com a última informação enviada a estes serviços. Sendo 

certo que os valores em causa podem sofrer alterações até à eventual 
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9. Sendo certo que, nos termos da retromencionada informação, e 

fazendo fé na mesma, documento cujo teor aqui se dá por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais e que se anexa à presente 

informação, ao valor supra referido deverá ser subtraído o montante 

correspondente à quantia de 209.03€, devido a título de saneamento, 

uma vez que a habitação, em causa, não tem ligação à rede de águas 

residuais. --------------------------------------------------------- 

10. Considerando que estamos no âmbito de um processo de execução 
fiscal, importa, agora, analisar, à luz dos preceitos reguladores de 

tal figura de cobrança coerciva, se é possível anular as dívidas 

referentes ao saneamento e, bem assim, autorizar o pagamento em 

prestações para o valor remanescente e referente a resíduos sólidos. 

b) Da anulação de dívidas em execução fiscal ---------------------- 

1. Nos termos da alínea b), do n.º 1, do artigo 10º, do CPPT, 

conjugada com o n.º 1, do artigo 7º, do Decreto-lei n.º 433/99, de 26 

de outubro e ulteriores alterações, a Câmara Municipal de Chaves pode 

proceder à revisão oficiosa do ato tributário. ---------------------- 

2. Nos termos do n.º 1, do artigo 78º, da Lei Geral Tributária, a 

revisão do ato tributário pode ser realizada por iniciativa da 

administração tributária, no prazo de quatro anos após a liquidação 

ou a todo o tempo se o tributo ainda não tiver sido pago, com fundamento 

em erro imputável aos serviços. ------------------------------------- 

3. Determinando-se, na sequência da retrocitada revisão, a existência 

de erro imputável aos serviços, poderá ser anulada a respetiva dívida 

e, consequentemente, extinto o processo de execução fiscal, com base 

no disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 176º, do CPPT. -------- 

4. Ora, fazendo fé na informação prestada pelo Chefe de Divisão de 

Águas e Resíduos, Eng.º José Carneiro, a habitação em causa, não dispõe 

de ligação à rede de águas residuais, circunstância que retira 

legitimidade à cobrança de qualquer tipo de tributo municipal a título 

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

5. Ou seja, perante a inexistência de tal ligação, sempre se deverá 

perfilhar o entendimento consubstanciado na inexistência do tributo 

que está na base do valor em dívida. -------------------------------- 

6. Razão pela qual julgamos, salvo melhor opinião, que se deverá 

anular a respetiva dívida, dado que ela nem sequer existe e, 

consequentemente, rever os processos de execução fiscal em curso, com 

base no disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 176º, do CPPT. --- 

7. Atenda-se, contudo, que após análise de uma certidão de dívida, 

emitida no âmbito de um dos processos de execução em causa, verificamos 

que o montante expresso na mesma é referente a resíduos sólidos e a 

saneamento. -------------------------------------------------------- 

8. Tal circunstância exige que a anulação da dívida, em cada um dos 

processos de execução fiscal, seja parcial, mantendo-se apenas o valor 

referente aos resíduos sólidos. ------------------------------------- 

9. Tal circunstância tem efeitos práticos inevitáveis, na medida em 

que obriga a um novo cálculo de juros, bem como dos encargos com o 

respetivo processo. ------------------------------------------------- 

10. Assim sendo, torna-se necessário anular, parcialmente, o valor da 
dívida, muito concretamente, o valor referente a saneamento, 

procedendo, de seguida, ao cálculo dos juros de mora e custas de 

processo, leia-se “encargos com a dívida”, com base, única e 

                                                           

aprovação do plano de pagamento, em face, designadamente, dos juros 

de mora, bem como de outras dívidas que o requerente possa vir a 

contrair e que entrem em fase de cobrança coerciva através de execução 

fiscal. ------------------------------------------------------------ 
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exclusivamente, no valor remanescente, sob pena de ser exigido ao 

utente um valor de juros e de custas superior ao efetivamente devido, 

dado que estes últimos são calculados em função do valor total. ----- 

11. Uma vez concluído tal processo, é que será possível apurar o 
montante realmente em dívida e, consequentemente, ponderar a 

possibilidade de autorizar o pagamento em prestações, uma vez que tal 

autorização está sempre dependente de um valor mínimo para cada 

prestação unitária, por força do artigo 196º, do CPPT. -------------- 

12. De facto, é possível, ao abrigo do disposto no nº1, do art. 196º 
do CPPT, requerer o pagamento da mesma em prestações mensais e iguais, 

mediante requerimento a dirigir, no prazo de oposição, ao órgão da 

execução fiscal. ---------------------------------------------------- 

11. Porém, por força do n.º 5, da mesma disposição legal, o pagamento 
em prestações só pode ser autorizado desde que se verifique que o 

executado, pela sua situação económica, não pode solver a divida de 

uma só vez, não devendo o número das prestações em caso algum exceder 

36 e o valor de qualquer delas ser inferior a 1 unidade de conta3 no 

momento da autorização, nos termos do disposto no nº 5, do art. 196º 

do CPPT. ------------------------------------------------------------ 

12. Refira-se que a importância a dividir em prestações não compreende 
os juros de mora, que continuam a vencer-se em relação à dívida 

exequenda incluída em cada prestação e até integral pagamento, os 

quais serão incluídos na guia passada pelo funcionário para pagamento 

conjuntamente com a prestação, de acordo com o disposto no nº 8, da 

retrocitada disposição legal. --------------------------------------- 

III – Propostas ----------------------------------------------------- 

Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas, 

deverá ser adotada a seguinte estratégia procedimental: ------------- 

a) Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária da Câmara Municipal, com vista à obtenção da competente 

decisão administrativa, consubstanciada na anulação parcial da dívida, 

em causa, passando a mesma a corresponder ao valor de 161.17€, com 

base nas razões anteriormente expostas; ----------------------------- 

b) Sequencialmente, dever-se-á proceder à revisão dos processos de 

execução fiscal a correr seus termos nesta Autarquia Local, e que têm 

como objeto parcelas do valor acima referido (Código de Cliente n.º 

310451),em vista a proceder ao cálculo dos juros devidos, bem como das 

respetivas custas processuais, agora tendo como base o valor apenas 

referente às tarifas de resíduos sólidos, quantificado na alínea 

anterior; ---------------------------------------------------------- 

c) Sendo certo que é sobre o valor que vier a resultar da 

operacionalização da estratégia proposta nas alíneas anteriores, que 

deverá ser analisado o pedido de pagamento em prestações, tendo em 

conta o disposto no art. 196º do CPPT, não podendo nenhuma das 

prestações unitárias, a autorizar, ser inferior ao valor de 102€, nos 

termos de tal disposição legal; ------------------------------------- 

d) Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado, 

nos termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria 

ora em apreciação; -------------------------------------------------- 

e) Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da 

deliberação que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão 

executivo municipal, aos serviços municipais responsáveis pela 

condução de processos de execução fiscal em curso nesta Autarquia 

Local, bem como à Divisão de Águas e Resíduos; ---------------------- 

                                                           
3 102 euros. -------------------------------------------------------- 
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f) De imediato, reenvio do presente processo ao gabinete do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, Arq. António Cabeleira. ------------- 

É tudo o que me cumpre informar, de momento, sobre o presente assunto. 

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

Chaves, 3 de novembro de 2015. -------------------------------------- 

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

(Dr. Marcos Barroco) ------------------------------------------------ 

Em anexo: O respetivo processo administrativo. ---------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DRA 

SANDRA LISBOA DE 2015-11-03. ---------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação. A presente informação 

deverá ser agendada para a próxima reunião do órgão executivo 

camarário, em vista à obtenção de decisão. À consideração superior.-  

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

DELGADO DE 2015.11.04. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.11.09. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES – PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL. 

EXECUTADO: PALMIRA FERNANDES DOS SANTOS MARTINS. INF. 131/DAF/15. --- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Preliminares --------------------------------------------------- 

1. Na sequência do requerimento subscrito por Palmira Fernandes dos 

Santos Martins, documento com registo de entrada nos serviços desta 

Autarquia Local n.º 9212, datado do pretérito dia 14/08/2015, veio a 

ser solicitado, pela requerente, a autorização de pagamento em 

prestações de uma dívida referente a consumos de água efetuados no 

apartamento sito no Edifício Canadá, Bloco 1, 4º Direito, freguesia 

de Santa Maria Maior, Concelho de Chaves - Cliente n.º 306871 -, 

conforme documento que junta em anexo. ------------------------------ 

2. A dívida da requerente que se encontra, na presente data, em 

execução fiscal, ascende à quantia de 363.31€, correspondendo 196.18 

€, ao valor em dívida, 65,70 € a custas de processo e 101,43 € a juros 

de mora. ------------------------------------------------------------ 

3. Sucede, porém, que a requerente não apresentou quaisquer 

documentos que comprovem as suas dificuldades financeiras e que 

justifiquem a autorização do pagamento em prestações, bem como não 

apresentou qualquer proposta de plano prestacional. ----------------- 

4. Nestes termos, veio a ser solicitado à interessada que 

apresentasse, no prazo máximo de 10 dias úteis, documentação que 

demonstre a impossibilidade económica para efetuar o pagamento do 

valor em divida de uma só vez, nomeadamente, a última declaração de 

IRS, sob pena de indeferimento do pedido de pagamento em prestações, 

bem como um plano de pagamento, indicando, para o efeito, o número de 

prestações pretendido. ---------------------------------------------- 

5. Decorrido o aludido prazo, verifica-se que a peticionário não veio 

apresentar nenhum dos documentos solicitados. ----------------------- 

6. Assim, sobre a matéria, cumpre-me informar o seguinte: --------- 



                                                                F. 147 

                                                                  _____________________ 
 

II - Enquadramento Legal ------------------------------------------- 

a. Atendendo ao facto de que a dívida, em causa, se encontra em fase 

de execução fiscal, é possível, ao abrigo do disposto no nº1, do art. 

196º do CPPT, requerer o pagamento da mesma em prestações mensais e 

iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo de oposição, ao 

órgão da execução fiscal. ------------------------------------------- 

b. Sendo certo que o pagamento em prestações pode ser autorizado 

desde que se verifique que o executado, pela sua situação económica, 

não pode solver a divida de uma só vez, não devendo o número das 

prestações em caso algum exceder 36 e o valor de qualquer delas ser 

inferior a 1 unidade de conta no momento da autorização, nos termos 

do disposto no nº 5, do art. 196º do CPPT, ou seja, cada prestação não 

poderá ser inferior a 102 euros. ------------------------------------ 

c. Por sua vez, o artigo 198º, do CPPT, sob a epígrafe “requisitos 

do pedido”, determina, expressamente, que “no requerimento para 

pagamento em prestações o executado indicará a forma como se propõe 

efetuar o pagamento e os fundamentos da proposta.” ------------------ 

d.  Caso se apure que o pedido de pagamento em prestações não obedece 

aos pressupostos legais de que depende a sua autorização, o mesmo será 

indeferido de imediato, com notificação ao requerente dos fundamentos 

do mesmo indeferimento, por força do n.º 4, do artigo 198º, do CPPT.- 

e. Ora, como rapidamente se conclui, o pedido formulado pela 

interessada não contém os elementos necessários e previstos na 

retomencionada disposição legal. ------------------------------------ 

f. De facto, a requerente não fundamenta o seu pedido, limitando-se 

a pedir que lhe seja autorizado o pagamento em prestações, nem 

apresenta qualquer proposta de plano de pagamento. ------------------ 

g. Neste contexto, o pedido deverá ser objeto de indeferimento. --- 

III – Propostas ----------------------------------------------------- 

Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas, 

deverá ser adotada a seguinte estratégia procedimental: ------------- 

a) Agendamento do presente assunto para uma próxima reunião do órgão 

executivo municipal, em vista a tomada de deliberação consubstanciada 

na intenção de indeferir o pedido da interessada, com base nas razões 

evidenciadas no capítulo anterior; ---------------------------------- 

b) No estrito cumprimento do direito de audiência prévia dos 

interessados, deverá a intenção de indeferir o pedido ser comunicada 

à interessada, para que, no prazo de 10 dias úteis, venha, por escrito, 

dizer o que se lhe oferecer sobre o assunto; ------------------------ 

c) De imediato, reenvio do processo, agora acompanhado do presente 

parecer, ao Gabinete do Presidente da Câmara, Arq. António Cabeleira.- 

d) Chaves, 06 de novembro de 2015. -------------------------------- 

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

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

(Marcos Barroco) ---------------------------------------------------      

Em anexo: O respetivo processo administrativo. ---------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DRA 

SANDRA LISBOA DE 2015-11-06. ---------------------------------------- 

Visto. Concordo com estratégia procedimental sugerida. À consideração 

do Presidente da Câmara, Arqto. António Cabeleira. ------------------ 

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

2015.11.09. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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4. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES – PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL. 

EXECUTADO: MARIA GUADALUPE BISCOITO RAÇÕES. INFORMAÇÃO Nº. 132/DAF/15 

Foi presente, a proposta identificada em epígrafe, cujo teor aqui se 

dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais. ----- 

I – Preliminares --------------------------------------------------- 

1. Através de requerimento com registo de entrada nos serviços 

administrativos desta Autarquia Local n.º 4018, do dia 07/04/2015, 

Maria Guadalupe Biscoito Rações, contribuinte n.º 168415569, veio 

requerer autorização de pagamento em prestações de uma dívida 

referente a faturas emitidas a título consumos de água e que não foram 

pagas. ------------------------------------------------------------- 

2. Na sequência da deliberação tomada pelo Executivo Municipal, em 

sua reunião ordinária realizada no pretérito dia 2015/09/04, a qual 

recaiu sobre a Informação nº 109/2015, produzida por estes serviços, 

no dia 31 de agosto de 2015, veio aquele órgão municipal manifestar a 

intenção de indeferir a pretensão formulada, de acordo com as razões 

de facto e de direito expostas no referido parecer. ---------------- 

3. Neste contexto, foi concedido à peticionária o prazo de 10 dias 

para vir ao processo, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre 

o assunto, nos termos do disposto no Código do Procedimento 

Administrativo. ---------------------------------------------------- 

4. A interessada veio a ser notificada, de tal deliberação, através 

do Edital n.º 91/2015, datado do pretérito dia 07/09/2015. ---------- 

5. Ora, decorrido o prazo supra mencionado, a requerente não 

apresentou qualquer observação ou sugestão, na tentativa legítima de 

inverter o sentido de decisão entretanto manifestado pelo órgão 

executivo municipal. -----------------------------------------------  

6. Assim, deverá tal sentido de decisão tornar-se, agora, 

definitivo. -------------------------------------------------------- 

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

Em coerência com as razões acima enunciadas, tomo a liberdade de 

sugerir a adoção da seguinte estratégia procedimental: ------------- 

a)  Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 
Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão definitiva, 

substantivada no indeferimento do pedido formulado pela requerente, 

com base nas razões expostas na Informação nº 109/2015, produzida por 

estes serviços, no dia 31 de agosto de 2015; ----------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 
termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora 

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

c) De imediato, reenvio do presente processo ao gabinete do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, Arq. António Cabeleira. ------------- 

É tudo o que tenho a informar sobre este assunto. ------------------- 

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

Chaves, 09 de novembro de 2015 -------------------------------------- 

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

(Dr. Marcos Barroco) ------------------------------------------------ 

Em anexo: O respetivo processo administrativo. --------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DRA 

SANDRA LISBOA DE 2015-11-09. ---------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação. A presente informação 

deverá ser agendada para a próxima reunião do órgão executivo 

camarário, em vista à adoção de decisão definitiva nos termos ora 

sugeridos nesta informação técnica. À consideração superior. -------- 

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

DELGADO DE 2015.11.09. ---------------------------------------------- 
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A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.11.09. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

1. PROGRAMA DE APOIO À RENDA – APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº158/SHSDPC/N.º57/2015. ------------------------ 

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

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

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

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

DE 2015.09.28. ------------------------------------------------------ 

Visto. 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 2015.11.09. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.11.09. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. À reunião de Câmara para deliberação. -------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº162/SHSDPC/N.º59/2015. ---------- 

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 2. -------------------------------- 

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

DE 2015.09.30. ------------------------------------------------------ 

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 2015.11.09. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.11.09. -------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

3. PROGRAMA DE APOIO À RENDA – PRORROGAÇÃO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

Nº169/SHSDPC/N.º61/2015. ------------------------------------------- 

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 3. -------------------------------- 

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

DE 2015.10.12. ------------------------------------------------------ 

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 2015.11.09. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.11.09. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. À reunião de Câmara para deliberação. -------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

4. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº173/SHSDPC/N.º63/2015. ---------- 

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 4. -------------------------------- 

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

DE 2015.10.14. ------------------------------------------------------ 

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 2015.11.09. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.11.09. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. Proceda-se em conformidade. ------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

5. PROPOSTA DE APROVAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA DE CANDIDATOS À 

HABITAÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº184/ SHSDPC / 

N.º66/2015. -------------------------------------------------------- 

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

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

se anexa à presente ata sob o n.º 5. -------------------------------- 
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DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DRA. PAULA CABUGUEIRA 

DE 2015.11.09. ------------------------------------------------------ 

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

vigor. À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação 

Geral, Dr. Marcelo Delgado. ----------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.11.09. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.11.09. -------------------------------------------------------- 

Á Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

Durante a análise e discussão deste assunto, usou da palavra, o 

Vereador, Senhor Eng. João Moutinho, tendo questionado, o Presidente 

da Câmara, sobre a efetiva atribuição de todas as casas sociais 

disponíveis no parque habitacional da autarquia. -------------------- 

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

Em resposta a questão acima exarada, usou da palavra, o Presidente da 

Câmara, confirmando o facto suscitado pelo Vereador do Partido 

Socialista, Senhor Eng. João Moutinho, danda à quantidade de pedidos 

e de famílias carenciadas de uma habitação condigna. ---------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

1. “ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À “LIGA DOS AMIGOS DO 

HOSPITAL DISTRITAL DE CHAVES”. PROPOSTA Nº111/GAP/15-----------------  

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Da Exposição de Motivos ----------------------------------------- 

Através da Proposta nº 04/GAP/2015, presente em reunião ordinária do 

Executivo Municipal de 29 de janeiro de 2015, foi deliberado atribuir 

uma comparticipação financeira no valor de 1.500 €, à “Liga dos Amigos 

do Hospital Distrital de Chaves”.------------------------------------ 

Como é do conhecimento de todos, a comparticipação financeira 

atribuída a esta Associação, resulta, da divisão do défice orçamental 

da Liga dos Amigos do Hospital pelas quatro Câmaras Municipais da área 

de influência do Hospital, em partes proporcionais à população dos 

respetivos municípios.---------------------------------------------- 

Considerando que no ano em curso, a comparticipação do Município de 

Chaves é de 3.037,23 €, conforme documento em anexo.----------------- 

Considerando que se mantém válidos os pressupostos que justificam a 

atribuição da comparticipação financeira, aduzidos na Proposta 

4/GAP/2015, no que respeita à atividade levada a cabo pela Liga, 

nomeadamente no apoio a doentes carenciados de bens materiais, como 

medicamentos, próteses oculares e ortopédicas, transporte de doentes, 

vestuário, etc.;---------------------------------------------------- 
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Considerando a necessidade de liquidar o diferencial entre o valor já 

atribuído (1.500) e o compromisso efetuado (3.037);------------------ 

Considerando, por último, que no uso das competências determinadas 

pelo disposto na alínea u), do número 1, do artigo 33º, do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, pode, legalmente, o executivo 

municipal deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos 

legalmente existentes, nomeadamente no apoio a atividades de interesse 

municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa, ou 

outra.-------------------------------------------------------------- 

II – Da Proposta em Sentido Estrito---------------------------------- 

Atendendo às razões expostas, sou de submeter à aprovação do executivo 

camarário a seguinte proposta:--------------------------------------- 

• Apoiar financeiramente a “Liga dos Amigos do Hospital Distrital 

de Chaves”, no montante de 1.537,23 € (Mil quinhentos e trinta e sete 

euros e vinte e três cêntimos): ------------------------------------- 

• Dar conhecimento do teor da decisão administrativa tomada à 

entidade peticionária;---------------------------------------------- 

• Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

Executivo Camarário, dever-se-á promover a devida publicitação de tal 

liberalidade e para o fim em vista em Jornal Local e/ou em Boletim 

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

• Se essa decisão for favorável, remeter a presente proposta ao 

Departamento de Coordenação Geral para ulterior operacionalização;--- 

• A presente proposta tem cobertura orçamental através da seguinte 

rubrica: 04070199;-------------------------------------------------- 

• Em conformidade com a LCPA - Lei dos Compromissos e Pagamentos 

em Atraso, anexa-se à presente informação documento contabilístico da 

Divisão Financeira. ------------------------------------------------- 

Chaves, 9 de novembro de 2015---------------------------------------- 

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

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

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

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

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

 

 

2. “ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA ÀS BANDAS MUSICAIS, 

SEDEADAS NO CONCELHO DE CHAVES.”. PROPOSTA Nº115/GAP/15. ------------  

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Através dos ofícios que se anexam, devidamente registados na Secção 

de Expediente Geral desta Câmara Municipal no dia 8 de outubro de 

2015, as entidades que abaixo se enumeram, solicitam comparticipação 

financeira da autarquia, tendo em vista o pagamento das propinas, dos 

membros que integram as bandas musicais e concomitantemente estão 

matriculados no Ensino Especializado da Academia das Artes de Chaves:- 

Banda Municipal Flaviense “Os Pardais”;------------------------------ 

Banda Musical de Loivos;--------------------------------------------- 

Banda Musical da Torre de Ervededo;---------------------------------- 

Banda Musical de Vila Verde da Raia;--------------------------------- 

Associação Cultural Flaviense.--------------------------------------- 

Considerando que as entidades acima identificadas celebraram um 

Protocolo com a Academia de Artes de Chaves, mediante o qual, esta se 

compromete a promover a formação e desenvolvimento musical dos membros 

das Bandas mediante uma contrapartida financeira;-------------------- 
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Considerando que este protocolo visa apoiar os alunos com mais 

carências financeiras, permitindo-lhes frequentar o Ensino Artístico 

Especializado e, por este meio, obter o reconhecimento oficial dos 

seus estudos;------------------------------------------------------- 

Considerando o comprovado desenvolvimento técnico e musical dos alunos 

abrangidos por este programa;---------------------------------------- 

Considerando que com este compromisso se ambiciona aumentar a 

qualidade da instituição/banda musical que cada aluno representa;---- 

Considerando que a conceituada “Orquestra de Sopros da AAC” surgiu da 

necessidade de agregar os alunos das bandas filarmónicas num grupo que 

lhes permitisse evoluir tanto ao nível das competências específicas 

para a música de conjunto como da evolução das coletividades em que 

se integram;-------------------------------------------------------- 

Considerando o reconhecido interesse público das bandas musicais, as 

quais representam uma mais-valia cultural e educacional, dinamizando 

consequentemente a elevação da qualidade de vida da população, na 

justa medida em que vários concertos das referidas bandas, ao longo 

do ano, fazem parte do programa cultural do Concelho;---------------- 

Considerando, por último, que no uso das competências determinadas 

pelo disposto na alínea u) do número 1, do artigo 33º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de Setembro, pode, legalmente, o executivo municipal 

deliberar apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, 

desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município. ------ 

II – Da Proposta em Sentido Estrito---------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito acima expostas, submeto à 

aprovação do executivo camarário a seguinte proposta:---------------- 

a) Que sejam apoiadas as instituições constantes do mapa anexo, com 

o valor nele especificado, o qual varia de acordo com o número de 

alunos inscrito na Academia de Artes e o nível de ensino que frequentam 

(básico ou secundário); --------------------------------------------- 

b) Dar conhecimento do teor da decisão administrativa tomada às 

entidades comparticipadas; ------------------------------------------ 

c) Remeter a presente proposta ao Departamento de Coordenação Geral 

para ulterior operacionalização;------------------------------------- 

d) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

executivo camarário dever-se-á promover a devida publicação em jornal 

local e em boletim municipal;---------------------------------------- 

e) A presente proposta tem cobertura orçamental através da seguinte 

rubrica: 04.07.01.99. Em conformidade com a LCPA - Lei dos Compromissos 

e Pagamentos em Atraso, anexa-se à presente informação documento 

contabilístico da Divisão Financeira. ------------------------------- 

Chaves, 21 de outubro de 2015---------------------------------------- 

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

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

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

Quadro Sinótico 

Anexo à proposta n.º 115/GAP/2015 

Entidades 
Apoio 

Financeiro 

Tipo de 

Ensino 

Nº de 

Alunos 
Cálculo do Valor  

 1980 €  Básico 3 11 meses x 60 x 3  
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Banda Musical de 

Vila Verde da 

Raia  

Secundário 0 ------------- 

  

Banda Musical de 

Torre de Ervededo  

  

5610 €   

Básico 7 11 meses x 60 x 7    

Secundário 1 11 meses x 90 x 1 

Associação 

Cultural 

Flaviense  

11220 €  

Básico 11 11 meses x 60 x 11 

Secundário 4 11 meses x 90 x 4 

Banda Musical de 

Loivos   
8910 €   

Básico 9 11 meses x 60 x 9  

Secundário 3 11 meses x 90 x 3 

Banda Municipal 

Flaviense “O 

Pardais”  

 7260 

Básico 8 11 meses x 60 x 8   

Secundário 2 11 meses x 90 x 2 

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

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

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

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

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

Eng. João Adérito Moura Moutinho, tendo reiterado a falta de 

regulamento municipal disciplinador da atribuição deste tipo de 

apoios, às entidades sem fins lucrativos. --------------------------- 

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

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

Dr. Francisco António Chaves de Melo, tendo solicitado o acesso à 

informação relacionada com a composição dos órgãos sociais da 

Associação Cultural Flaviense, bem como, os documentos comprovativos 

da situação contributiva regularizada perante a Segurança Social e a 

Administração Fiscal. ----------------------------------------------- 

 

 

3. ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO À ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DE SANTO 

ESTEVÃO – APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO. PROPOSTA Nº 

121/GAP/2015. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. A “Associação Cultural e Desportiva de Santo Estevão”, veio, 

através do requerimento com registo de entrada nos serviços 

administrativos desta Autarquia n.º 14076, datado do pretérito dia 

25/11/2014, solicitar a colaboração deste Município, centrada na 

concessão de apoio financeiro, ao abrigo do Regulamento de Apoio ao 

Associativismo Desportivo, a fim de dar cumprimento ao seu Plano de 

Atividades para o ano 2015 - documento em anexo; ------------------- 

2. Considerando que o apoio financeiro solicitado tem em vista a 

concretização das atividades plasmadas no Plano de Atividades, de 

carater desportivo e recreativo, as quais são promotoras de saúde, 

convívio e do bem-estar das populações; ---------------------------- 

3. Considerando que o Município de Chaves entende como sendo de 

interesse municipal o desenvolvimento de iniciativas de natureza, 

desportiva, recreativa e cultural, contribuindo elas, de forma 

decisiva para a dinamização do Concelho nas diversas áreas de ação;  
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4. Considerando que por deliberação do executivo camarário, tomada 

em sua reunião ordinária, realizada no dia 26 de março de 2015, 

devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua 

sessão ordinária do dia 29 de abril de 2015, veio a ser aprovado o 

“Regulamento de Apoio a iniciativas regulares ou pontuais, de natureza 

Educativa, Desportiva, Recreativa, Cultural, Social e outras; ------- 

5. Considerando que de acordo com o disposto no artigo 78º e no art. 

79º, da Constituição da República Portuguesa, incumbe ao Estado 

incentivar e assegurar o acesso a todos os cidadãos aos meios e 

instrumentos de ação cultural, apoiar iniciativas que estimulem a 

criação individual e coletiva; ------------------------------------- 

6. Considerando também, que sobre esta matéria, as alíneas d), e), 

f) e h), do n.º 2, do art. 23º, do Anexo 1 da Lei nº 75/2013 de 12 de 

setembro, deixa claro que os Municípios dispõem de competências nas 

áreas da educação, cultura, tempos livres, desporto e ação social 

respetivamente, enquanto que, a alínea u), do n.º 1, do artigo 33º, 

do mesmo diploma legal, dispõe, expressamente, que é competência da 

Câmara Municipal “apoiar atividades de natureza social, cultural, 

educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde 

e prevenção de doenças”; -------------------------------------------- 

7. Considerando ainda que, de acordo com os artigos 46º e 47º, da 

Lei nº5/2007, de 16 de janeiro, a qual estabelece a Lei de Bases do 

Desporto, os apoios e as comparticipações desportivas concedidas pelas 

autarquias locais, na área do desporto são tituladas por contratos-

programa de desenvolvimento desportivo, nos termos da Lei, muito 

concretamente, nos termos do DL nº 73/2009, de 1 de outubro. -------- 

II – Proposta em Sentido Estrito ----------------------------------- 

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

submeto à aprovação do executivo camarário a seguinte proposta, e 

respetivos procedimentos: ------------------------------------------- 

a) Apoiar financeiramente a Associação Cultural e Desportiva de 

Santo Estevão, no montante de 2.500,00€, com vista a permitir que a 

mesma possa desenvolver, em prol da comunidade, as ações e iniciativas 

de carater desportivo constantes no seu plano de atividades. A rubrica 

orçamental da despesa está devidamente identificada no documento em 

anexo à presente informação.----------------------------------------- 

b) Simultaneamente, que seja aprovada a minuta do contrato programa 

de desenvolvimento desportivo, com efeitos para o ano de 2015, a 

celebrar com a Associação Cultural e Desportiva de Santo Estevão, 

conforme documento em anexo à presente proposta, devendo ser 

legitimado o Sr. Presidente da Câmara Municipal a proceder à sua 

assinatura, em representação do Município de Chaves. ---------------- 

c) Caso a presente proposta seja aprovada nos termos acima 

enunciados, dever-se-á:--------------------------------------------- 

i) Promover a sua publicação em boletim municipal e/ou jornal local, 

bem como promover a sua publicitação nos termos e para os efeitos 

previstos na Lei nº 64/2013, de 27 de agosto, a qual regula a 

obrigatoriedade de publicitação dos benefícios concedidos pela 

Administração Pública a particulares, procedendo à primeira alteração 

ao DL n.º 167/2008, de 26 de agosto, e revoga a Lei n.º 26/94, de 19 

de agosto, e a Lei n.º 104/97, de 13 de setembro; ------------------- 

ii) Dar inteiro cumprimento ao estatuído no art. 27º do DL nº 

273/2009, em matéria de publicitação dos contratos-programa que vierem 

a ser celebrados; --------------------------------------------------- 

iii) Dar conhecimento à referida entidade do teor da decisão tomada; 
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iv) Remetê-la ao Departamento de Coordenação Geral para ulterior 

operacionalização. ------------------------------------------------- 

Chaves, 09 de novembro de 2015 ------------------------------------- 

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

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

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

1) Minuta do contrato programa;----------------------------------- 

2) Plano Anual de Atividades de 2015 da Associação Cultural e 

Desportiva de Santo Estevão; ---------------------------------------- 

3) Certidão comprovativa da situação regularizada perante a 

Segurança Social e da Certidão comprovativa da situação tributária 

regularizada da Associação Cultural e Desportiva de Santo Estevão. -- 

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

MINUTA DE CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ---------- 

Entre: ------------------------------------------------------------- 

Primeiro: MUNICÍPIO DE CHAVES, com o NIPC 501205551, neste ato 

legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Arquitº. 

António Cândido Monteiro Cabeleira, casado, natural da freguesia 

__________, concelho de _____________, com domicílio necessário no 

Edifício dos Paços do Concelho, em Chaves; -------------------------- 

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

Segundo: ………………., com o NIPC……………, com sede no ……………………… neste ato 

legalmente representada pelo ……………,  ……………, titular do ………….. nº……….., 

válido até……………….--------------------------------------------------- 

Considerando que, por deliberação camarária, de ___________, foi 

aprovada a Proposta nº …………………………….---------------------------------- 

Nos termos dos artigos 46º e 47º, da Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro 

(Lei de Bases do Desporto), no que se refere ao apoio financeiro ao 

associativismo desportivo e com o regime dos contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo previsto no Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 

de outubro, em conjugação com o disposto na alínea f), do nº2, do art. 

23º, e na alínea u) do nº1 do Artigo 33º, ambos do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, é celebrado o presente Contrato-Programa 

de Desenvolvimento Desportivo, o qual se rege de acordo com o disposto 

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

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

(Objeto) ----------------------------------------------------------- 

Constitui objeto do presente contrato a comparticipação financeira 

para o desenvolvimento do Plano de Atividades, cuja proposta se anexa 

a este contrato-programa. ------------------------------------------- 

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

(Período de execução do contrato) ----------------------------------- 

O programa de atividades desportivas titulado pelo presente contrato-

programa produz efeitos no presente ano de 2015. -------------------- 

Cláusula 3ª --------------------------------------------------------- 

(Comparticipação financeira) ---------------------------------------- 

A comparticipação financeira a prestar pelo Município de Chaves ao 

………….. é de …………. € (…………. euros), nos termos do Programa de 

Atividades, à data, apresentado. ----------------------------------- 

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

(Disponibilização financeira) -------------------------------------- 

A comparticipação financeira a prestar pelo Município ao ……………. será 

liquidada da seguinte forma: ……………………………… -------------------------- 

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

(Obrigação de certificação das contas) ------------------------------ 
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1. O ……………… deve fazer certificar as suas contas por revisor oficial 

de contas ou por sociedade revisora de contas nos termos do disposto 

no nº 1, do artigo 20º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro.  

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

(Combate à violência, à dopagem à corrupção, ao racismo, à xenofobia 

e todas as formas de discriminação associadas ao desporto) --------- 

O não cumprimento pelo …………………… do princípio da igualdade de 

oportunidades e da igualdade de tratamento entre sexos, das 

determinações da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) e do 

Conselho Nacional do Desporto (CND) e, de um modo geral, da legislação 

relativa ao combate às manifestações de violência associadas ao 

desporto, à dopagem, à corrupção, ao racismo, à xenofobia e a todas 

as formas de discriminação, entre as quais as baseadas no sexo, 

implicará o cancelamento da comparticipação financeira. ------------- 

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

(Produção de efeitos) ----------------------------------------------- 

O presente contrato produz efeitos no ano de 2015. ------------------ 

Cláusula 8ª --------------------------------------------------------- 

(Entrada em vigor) -------------------------------------------------- 

O Presente contrato-programa entrará em vigor na data da sua publicação 

na página eletrónica do Município, no cumprimento do disposto no nº1, 

do artigo 14º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro, --------- 

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

(Publicação) ------------------------------------------------------- 

Nos termos do nº1, do artigo 14º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de 

outubro, este contrato-programa será publicado na página eletrónica e 

ou no boletim municipal desta autarquia. ---------------------------- 

Este contrato foi feito em duplicado, ficando um exemplar para cada 

um dos outorgantes. ------------------------------------------------- 

Chaves, … de ………….de 2015 ------------------------------------------- 

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

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

O Presidente da Associação Cultural e Desportiva de Santo Estevão --- 

(………………………) -------------------------------------------------------- 

Em Anexo: ----------------------------------------------------------- 

- Plano da Atividade a desenvolver; --------------------------------- 

- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança 

Social; ------------------------------------------------------------ 

- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada; -------- 

- Cópia dos respetivos Estatutos; ----------------------------------- 

- Documento comprovativo da sua legal constituição; ----------------- 

- Cópia do NIPC; ---------------------------------------------------- 

- Declaração de utilidade pública, se aplicável; -------------------- 

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

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

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

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

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

 

1- PLANEAMENTO 

 

 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 
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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 6. --– 

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

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

 

 

3.2. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VEREADOR RESPONSÁVEL, NO 

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

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

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

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

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

 

 

3.3. DESTAQUE DE PARCELA, PEDIDO DE CERTIDÃO – FILIPE RENATO MARTINS 

DIAS – LUGAR DA LAMA GRANDE, FREGUESIA DE BUSTELO – INFORMAÇÃO DA 

DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª VITÓRIA 

ALMEIDA DE 02.11.2015. ---------------------------------------------- 

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 da Divisão 

de Gestão e Ordenamento do Território nº1652/15, datado de 15/10/2015, 

que determinou a organização do presente processo nº655/15, o Sr. 

Filipe Renato Martins Dias e o Sr. António Agostinho Pereira Ferreira, 

na qualidade de comproprietários, vêm requerer que lhe seja emitida a 

Certidão de Destaque4, para o prédio inscrito na matriz predial rústica 

sob o artigo 23.º, da freguesia de Bustelo, descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Chaves sob o nº551/19951006, com a área de 

5709,62m2, sito Lama Grande, o qual confronta a norte, nascente e sul 

com particulares e a poente com estrada.----------------------------- 

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

O presente pedido, foi precedido de um outro, apresentado sob 

requerimento n.º1293/15 de 24/08/2015, previsto no processo nº 377/15, 

solicitado pelos Sr. Sr.º Filipe Renato Martins Dias e o Sr.º António 

Agostinho Pereira Ferreira, na qualidade de promitentes-compradores 

do prédio rústico, inscrito na matriz predial da freguesia de Bustelo 

sob o artigo 23º, descrito na Conservatória do Registo Predial com o 

n.º 555/19951006, com vista a celebração de uma escritura de compra e 

venda, visando a constituição de compropriedade do mesmo, sem 

parcelamento físico, situação diferente daquela que a lei pretende 

salvaguardar nos termos do nº 2, do artigo 54º (parcelamento físico 

                                                           
4 Figura de destaque, que é a divisão física de uma única parcela de 

terreno de um prédio mãe. Os destaques estão isentos de licenciamento. 

Porém, para serem registados é necessária a emissão, por parte da 

Câmara, de uma certidão comprovativa da verificação dos requisitos do 

destaque.----------------------------------------------------------- 
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em violação do regime legal dos loteamentos urbanos), para o qual foi 

emitido parecer favorável à constituição da compropriedade requerida. 

3 - ANÁLISE DOS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS------------------------------- 

De acordo com o DL nº555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, cumulativamente com o 

disposto no n.º2, do artigo 6.º5, e do artigo 19.º6, do Regulamento 

Municipal da Urbanização e Edificação, o Sr. Filipe Renato Martins 

Dias e o Sr. António Agostinho Pereira Ferreira, instruem o seu 

requerimento com os seguintes elementos:----------------------------- 

 Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida 

pela Conservatória do Registo Predial referente ao prédio abrangido;- 

 Prova da validade da inscrição do técnico em organismo público/ 

associação pública de natureza profissional oficialmente reconhecido, 

de acordo com o artº10º do RJUE;------------------------------------- 

 Declaração de Responsabilidade, do técnico autor do pedido de 

certidão de destaque,------------------------------------------------ 

 Planta de localização à escala 1:25.000 ou superior, assinalando 

devidamente os limites do prédio;------------------------------------ 

 Ortofotomapa, á escala 1:2000---------------------------------- 

 Relatório;----------------------------------------------------- 

 Extracto das plantas de ordenamento dos planos municipais de 

ordenamento do território vigentes à escala de 1:10000, com a indicação 

da pretensão;------------------------------------------------------- 

 Planta designada “Levantamento topográfico”, à escala 1:200, com 

a delimitação da área total do prédio;------------------------------- 

                                                           
5 Artigo 6.º - Isenção de controlo prévio---------------------------- 

2 — Os atos que tenham por efeito o destaque de uma única parcela de 

prédio com descrição predial estão isentos de licença desde que cumpram 

os requisitos previstos nos n.os 4 a 10, do artigo 6.º, do RJUE.----- 
6 Artigo 19.º - Operações de destaque-------------------------------- 

O pedido de destaque de parcela de prédio deve ser dirigido ao 

Presidente da Câmara Municipal, sob a forma de requerimento escrito, 

e deve ser acompanhado dos seguintes elementos:---------------------- 

a) Documento comprovativo da qualidade de titular de qualquer direito 

que confira a faculdade de realização da operação de destaque;------- 

b) Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida 

pela Conservatória do Registo Predial referente ao prédio abrangido; 

c) Extratos das plantas de ordenamento e condicionantes do Plano 

Diretor Municipal em vigor neste Concelho;--------------------------- 

d) Levantamento topográfico georreferenciado à escala 1:1000 ou 

superior, a qual deve delimitar a área total do prédio;-------------- 

e) Planta de localização à escala 1:10.000 ou superior, assinalando 

devidamente os limites do prédio;------------------------------------ 

f) Planta elaborada sobre levantamento topográfico, com indicação da 

parcela a destacar e da parcela sobrante;---------------------------- 

g) Relatório com enquadramento no Plano Diretor Municipal, 

relativamente às classes e categorias de espaços estabelecidas em 

função do uso dominante do solo, índice de utilização do solo e 

servidões ou restrições de utilidade pública que impendem no prédio 

objeto da pretensão;------------------------------------------------- 

h) No caso de o destaque incidir sobre terreno com construção erigida, 

deverá ser identificado o respetivo procedimento quando tal construção 

tenha sido sujeita a controlo prévio.-------------------------------- 
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 Plantas designada “planta de destaque”, à escala 1:200, elaborada 

sobre levantamento topográfico com a indicação da parcela a destacar 

e parcela sobrante;-------------------------------------------------- 

Mais se refere que, não é apresentado o extracto da planta de 

condicionantes do Plano Diretor Municipal em vigor neste Concelho.--- 

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

2.1 - No regime Jurídico--------------------------------------------- 

Nos termos das disposições conjuntas constantes dos números 5 e 10, 

do artigo 6.º7 do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 

e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de Setembro (Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação, RJUE), os atos que tenham por 

efeito o destaque de parcela com descrição predial que se situe em 

perímetro urbano e fora deste, estão isentos de licença ou autorização, 

desde que na parcela a destacar, no caso vertente designada por 

“parcela um”, seja construído edifício que se destine exclusivamente 

a fins habitacionais e que não tenha mais de dois fogos e na parcela 

sobrante, aqui designada por “parcela dois”, seja respeitada a unidade 

de cultura fixada nos termos da lei geral para a região respectiva 

(nos termos da Portaria 202/70, a área de unidade de cultura para o 

distrito de Vila Real em terrenos de regadio é de 0.5ha se ferem 

hortícolas ou 2ha se classificados como arvenses e de 3 há se 

estivermos perante terrenos de sequeiro).---------------------------- 

2.2 - Nas disposições do Plano Director Municipal-------------------- 

Tendo em conta a demarcação constante na planta de localização à escala 

1/10.000, apresentada pelos interessados e de acordo com as plantas 

de ordenamento do Plano Director Municipal, folha n.º34A, constata-se 

que o terreno se encontra inserido em duas Classes distintas, Classe1 

- espaços urbanos e urbanizáveis, na categoria 1.3 – outros aglomerados 

e em Classe 4- espaços agrícolas e florestais e dentro desta classe 

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

Segundo a planta de condicionantes, folha nº34A do PDM de Chaves, 

sobre o terreno do interessado impende uma restrição de utilidade 

pública (Reserva Agrícola Nacional).--------------------------------- 

3 – ANÁLISE DA PRETENSÃO--------------------------------------------- 

                                                           
7 Artigo 6.º  - Isenção de licença ---------------------------------- 

1 — Sem prejuízo do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 4.º, 

estão isentas de licença: ------------------------------------------- 

j) Os destaques referidos nos n.os 4 e 5.---------------------------- 

4 — Os actos que tenham por efeito o destaque de uma única parcela de 

prédio com descrição predial que se situe em perímetro urbano estão 

isentos de licença desde que as duas parcelas resultantes do destaque 

confrontem com arruamentos públicos.--------------------------------- 

5 — Nas áreas situadas fora dos perímetros urbanos, os actos a que se 

refere o número anterior estão isentos de licença quando, 

cumulativamente, se mostrem cumpridas as seguintes condições:-------- 

a) Na parcela destacada só seja construído edifício que se destine 

exclusivamente a fins habitacionais e que não tenha mais de dois fogos; 

b) Na parcela restante se respeite a área mínima fixada no projecto 

de intervenção em espaço rural em vigor ou, quando aquele não exista, 

a área de unidade de cultura fixa da nos termos da lei geral para a 

região respectiva. -------------------------------------------------- 

10 — Os atos que tenham por efeito o destaque de parcela com descrição 

predial que se situe em perímetro urbano e fora deste devem observar 

o disposto nos n.os 4 ou 5, consoante a localização da parcela a 

destacar, ou, se também ela se situar em perímetro urbano e fora deste, 

consoante a localização da área maior.------------------------------- 
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Os requerentes pretendem efectuar o destaque de uma parcela de terreno 

com a área de 2700,00m2, de um prédio rústico com área total de 

5709.62m2, situado em Lama Grande, descrito na Conservatória do Registo 

Predial com o n.º551/19951006, e inscrito na matriz sob o artigo n.º23, 

da Freguesia de Bustelo.--------------------------------------------- 

 No relatório apresentado pelos requerentes, não é feito o 

enquadramento no Plano Diretor Municipal, relativamente às categorias 

de espaços estabelecidas em função do uso dominante do solo e índice 

de utilização do solo. Mais se refere que, no referido “Relatório” vem 

expresso que “sobre o terreno não há nenhuma restrição de utilidade 

pública”. Consultando a Planta de Ordenamento do PDM (folha 34A) 

verifica-se que parte do terreno em causa se situa em espaços agrícolas 

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

 A declaração de responsabilidade apresentada pelo técnico autor 

do pedido de certidão de destaque, não está elaborada em conformidade 

com o preceituado nos números 1 e 2, do Artigo 10.º8, do DL nº555/99, 

de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, e no 

n.º1, do Artigo 13.º, do Regulamento Municipal de Urbanização e de 

Edificação.--------------------------------------------------------- 

 Por observação das plantas apresentadas, designadamente o desenho 

n.º5 (Planta de destaque), á escala 1:200, constata-se que na parcela 

a destacar (parcela um) e na parcela sobrante (parcela dois), não são 

definidas as delimitações das áreas do prédio fisicamente inscritas 

nos dois tipos de classes de espaços, anteriormente referidos, a saber, 

espaços da classe 1 - urbanos e urbanizáveis, da categoria 1.3 – outros 

aglomerados e espaços da classe 4 - agrícolas e florestais, da 

categoria 4.2 – espaços agrícolas e da sub categoria 4.2 A - espaços 

agrícolas defendidos (RAN);------------------------------------------ 

 A pretensão em análise tem por objectivo o destaque de uma parcela 

de terreno com a área de 2700,00m2, da qual, aproximadamente 1009.90m2, 

se situam em espaço da classe 1 - urbanos e urbanizáveis, e a 

aproximadamente 1690,10m2,em espaço da classe 4 - agrícolas e 

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

Nos termos do previsto do n.º 10, do art. 6.º, do RJUE, os atos que 

tenham por efeito o destaque de parcela com descrição predial que se 

situe em perímetro urbano e fora deste, como no caso vertente, devem 

observar o disposto no n.º5 do citado preceito legal, sempre que a 

área maior se localize fora do perímetro urbano.--------------------- 

No caso em análise, a parcela a destacar (parcela um) situa-se dentro 

e fora do perímetro urbano, sendo que a maior destas “subparcelas” 

está localizada fora do referido perímetro.-------------------------- 

À luz do disposto no citado nº5, do artigo 6.º, do RJUE, os atos que 

tenham por efeito o desataque de uma única parcela, nas circunstâncias 

antes enunciadas, apenas estão isentos de licença desde que, 

cumulativamente se mostrem cumpridas as seguintes condições:--------- 

a) Na parcela destacada só seja construído edifício destinado 

exclusivamente a fins habitacionais e que não tenha mais de dois fogos; 

                                                           
8 Artigo 10.º - Termo de responsabilidade --------------------------- 

1 — O requerimento ou comunicação é sempre instruído com declaração 

dos autores dos projectos, da qual conste que foram observadas na 

elaboração dos mesmos as normas legais e regulamentares aplicáveis, 

designadamente as normas técnicas de construção em vigor, e do 

coordenador dos projectos, que ateste a compatibilidade entre os 

mesmos.------------------------------------------------------------- 

 



                                                                F. 12 

                                                                  _____________________ 
 

b) Na parcela restante se respeite a área mínima fixada no projecto 

de intervenção em espaço rural em vigorou, quando aquele não exista, 

a área de unidade de cultura fixada nós termos da lei geral para a 

região respetiva.--------------------------------------------------- 

 Perante tudo o que vem de ser dito, é possível concluir que, no 

caso em avaliação, a parcela restante (parcela dois) ao dispor de uma 

área inferior á unidade de cultura fixada nos termos da norma antes 

indicada, não cumpre o requisito previsto na alínea b) atrás citada.   

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

Face ao acima exposto, sou de parecer que o pedido não reúne os 

requisitos necessários à execução do destaque, em virtude de não se 

cumprir a condição expressa na alínea b), do n.º5, do RJUE, uma vez 

que a parcela restante do destaque detém uma área (3009,62m2) inferior 

á unidade de cultura fixada nos termos da Portaria 202/70, que Regula 

a unidade mínima de cultura nomeadamente para Vila Real. ------------ 

Nestes termos, o presente processo administrativo, registado com o 

nº655/15, deverá estar presente em reunião de Câmara para que o 

executivo delibere adotar um projeto de decisão de indeferimento do 

pedido de emissão de certidão de destaque a que me venho referindo.--  

Mais se refere que, caso o executivo concorde com o acima proposto, 

dever-se-á de seguida notificar os requerentes nos termos do artigo 

114.º e seguintes, do Decreto-Lei nº4/2015, de 7 de janeiro, que 

aprovou o novo Código do Procedimento Administrativo, dando-se 

cumprimento ao disposto no artigo 121º e seguintes, no que respeita à 

audiência prévia dos interessados, mediante o estabelecimento de um 

prazo de 10 dias para, querendo, virem a processo, por escrito, dizer 

o que se lhes oferecer sobre o sentido provável da deliberação 

definitiva.--------------------------------------------------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 02.11.2015:--------------- 

Visto. Concordo. Atentos os fundamentos de facto e de direito 

enunciados na presente informação, sou a propor que superiormente seja 

deliberado adoptar projecto de decisão conducente ao indeferimento do 

pedido de emissão da certidão de destaque acima identificado, devendo 

neste contexto, e atento o disposto no Art.º 122º, do Decreto-Lei n.º 

4/2015, de 7 de Janeiro, notificar-se os requerentes, por escrito, 

para, querendo, virem a processo, num prazo de dez dias, dizer o que 

se lhe oferecer sobre o sentido provável da decisão administrativa que 

irá recair sobre o requerido.---------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.11.09. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.11.09. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 
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1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. REQUALIFICAÇÃO DAS VIAS MARGINAIS AO CENTRO ESCOLAR – REDUÇÃO DE 

CAUÇÕES. ----------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 302/2015, identificada em epígrafe, cujo 

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

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

1. O Município de Chaves abriu concurso, tendo como objetivo a 

adjudicação da empreitada “Requalificação das Vias Marginais ao Centro 

Escolar”.----------------------------------------------------------- 

2. De harmonia com deliberação em Reunião de Câmara do dia 28 de 

abril de 2010, o Município de Chaves adjudicou à empresa “Anteros – 

Empreitadas, S.A.” a execução da referida empreitada.---------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas aos 24 dias 

do mês de maio de 2010, pelo valor de 187.990,86€, (Cento e oitenta e 

sete mil, novecentos e noventa Euros e oitenta e seis cêntimos), IVA 

não incluído.------------------------------------------------------- 

4. O Auto de consignação data de 7 de julho de 2010.--------------- 

5. A receção provisória ocorreu no dia 30 de agosto de 2011.------- 

6. Decorridos quatro anos após a receção provisória da empreitada, a 

empresa adjudicatária vem solicitar a liberação da caução, no valor 

de 15% do valor, de acordo com o estabelecido na d) do n.º2 do artigo 

3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto de 2012. ----------- 

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

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

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

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

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 88.º do CCP, não houve 

lugar à prestação de garantia bancária, havendo no entanto a retenção 

de 10% do valor dos autos, conforme quadro seguinte: ---------------- 

Auto n.º Valor dos autos Retenção 

1 35.284,07€ 3.528,41€ 

2 11.696,42€ 1.169,64€ 

3 105.247,70€ 10.524,77€ 

4 1.913,60€ 191,36€ 

5 27.961,07€ 2.796,11€ 

Total 182.102,86€ 18.210,29€ 

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

Deste modo, propõe-se a autorização da redução das retenções em 75% 

que correspondem a 2.731,54€, conforme resumo seguinte: ------------- 

Contrato Tipo Valor Redução já 

efetuada 

(75%) 

Redução a 

efetuar 

(15%) 

Contrato 

inicial 
Retenção nos autos 18.210,29€ 13.657,72€ 2.731,54€ 

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

Chaves, 5 de novembro de 2015---------------------------------------- 

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

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

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

DE 2015.11.09.------------------------------------------------------ 

A presente informação/parecer, satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. Á consideração 

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

DELGADO DE 2015.11.09. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.11.09. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.2. ARRANJO URBANÍSTICO DO ESPAÇO DA FEIRA EM VIDAGO - RECEÇÃO 

DEFINITIVA. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 286/2015, identificada em epígrafe, cujo 

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

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

1. O Município de Chaves abriu concurso, tendo como objetivo a 

adjudicação da empreitada “Arranjo Urbanístico do Espaço da Feira em 

Vidago”.------------------------------------------------------------ 

2. De harmonia com deliberação de reunião de câmara do dia 17 de maio 

de 2004, o Município de Chaves adjudicou à empresa “Construções 4 de 

Maio, Lda.” a execução da referida empreitada.----------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas aos 20 dias 

do mês de agosto de 2004, pelo valor de 140.000,00€, (Cento e quarenta 

mil Euros), IVA não incluído.---------------------------------------- 

4. O Auto de consignação data de 20 de agosto de 2004.------------- 

5. A receção provisória ocorreu no dia 27 de agosto de 2010.------- 

6. Da realização do inquérito administrativo, no âmbito do artigo 

223º e 224º do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de março, não foram 

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

7. Decorridos mais de cinco anos após a receção provisória, a empresa 

adjudicatária vem solicitar a receção definitiva da obra, de acordo 

com o estabelecido no artigo n.º227 do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 

março, e a consequente extinção das garantias prestadas.------------- 

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

1. Em resposta ao solicitado, a equipa responsável pela fiscalização 
da obra, deslocou-se ao local dos trabalhos para proceder ao seu exame 

tendo verificado que estes se encontravam executados em conformidade 

com o estabelecido, estando assim em condições de ser recebidos 

definitivamente.---------------------------------------------------- 

2. O empreiteiro, no ato de assinatura do contrato, prestou caução 

através de garantia bancária n.º 56230488073954, emitida pelo Banco 

Santander Portugal, S.A. em 22 de julho de 2004, no valor de 5% do 

valor global da obra, correspondente a 7.000,00€.-------------------- 

3. Foram, ainda efetuadas retenções de 5% do valor de cada auto de 

medição conforme quadro seguinte:------------------------------------ 

 

Auto n.º Valor dos autos Retenção 5% 

1 38.885,00€ 1.944,25€ 

2 21.300,00€ 1.065,00€ 

3 51.365,00€ 2.568,25€ 

4 22.200,00€ 1.110,00€ 

5 6.250,00€ 312,50€ 

Total 199.530,29€ 7.000,00€ 
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4. Dando cumprimento ao disposto no Decreto-lei n.º 190/2012, de 22 
de agosto, foram já liberadas as garantias e os valores retidos 

correspondentes aos quatro primeiros anos após a receção provisória, 

de acordo com as alíneas a), b), c) e d) do n.º 2 do artigo n.º 3 do 

Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto, correspondentes a 90% do 

valor total da caução, de acordo com o quadro-resumo seguinte: ------ 

 

Contrato Tipo Valor Redução já 

efetuada 

(90%) 

Valor 

remanescente 

Contrato 

inicial 

Caução através 

de garantia 

bancária n.º 

56230488073954 

7.000,00€ 6.300,00€ 

 

700,00€ 

Retenção nos 

autos 
7.000,00€ 6.300,00€ 

700,00€ 

Totais  14.000,00€ 12.600,00€ 1.400,00€ 

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

Face ao exposto, propõe-se ao executivo camarário que:--------------- 

1 – Seja efetuada a Receção Definitiva da obra;---------------------- 

2 – Que, de acordo com o estipulado no nº1, artigo 229º do Decreto-

lei nº 59/99 de 2 de Março, sejam restituídas ao empreiteiro as 

quantias retidas como garantia e a extintas as garantias bancárias.-- 

3 – Que, caso a presente proposta venha a merecer aprovação:---------

3.1) Se remeta cópia da presente informação à Divisão de Gestão, 

Financeira, com a finalidade de reembolsar a referida empresa o 

montante de 700,00€ (Setecentos Euros), respeitante aos valores 

retidos nos autos.---------------------------------------------------

3.2) Se oficie o Banco Santander Portugal, S.A no sentido de proceder 

à extinção garantia bancária n. 56230488073954, correspondente à 

caução sobre o valor do contrato inicial.---------------------------- 

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

Chaves, 23 de outubro de 2015---------------------------------------- 

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

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

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

DE 2015.11.06. ------------------------------------------------------ 

A presente informação/parecer, satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. Á consideração 

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

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

DELGADO, DE 2015.11.09. ---------------------------------------------  

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

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

DELGADO DE 2015.11.09. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.11.09. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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2- SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

 

 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AGUAS E RESIDUOS 

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

 

1. SUBSTITUIÇÃO DE CANALIZAÇÃO ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO SUBTERRÂNEA, 

NA RUA DE S. ROQUE – MADALENA. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO PÚBLICO. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 57/DRO/2015. --------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I. ENQUADRAMENTO-------------------------------------------------- 

Considerando que a empresa EDP – Distribuição, S.A., pretende 

substituir a canalização inoperacional da rede de Média Tensão que 

liga o apoio instalado junto da linha de água sita no caminho da 

Galinheira e o posto de transformação, sito no largo de S. Roque, 

freguesia da Madalena e Samaiões, dado a canalização estar 

inoperacional por motivos danos irreparáveis e de modo a garantir um 

melhor serviço de abastecimento de energia elétrica aos consumidores 

do centro histórico da Madalena, neste sentido elaborou um programa 

de intervenção, na rede elétrica de Média Tensão, incidindo nos 

arruamentos do S. Roque e caminho da Galinheira (ver peças 

desenhadas).-------------------------------------------------------- 

Para dar início aos trabalhos, a referida empresa, solicitou através 

de ofício Ref.ª 1/15/MNRD-PTVRL, com data de 01/10/2015, autorização 

para intervenção nas vias e subsolo do domínio público, bem como as 

condições técnicas e peças desenhadas (cópias em anexo).------------ 

Local objeto de intervenção:---------------------------------------- 

Freguesia da Madalena e Samaiões:----------------------------------- 

- Rua de S. Roque e caminho da Galinheira.-------------------------- 

II. FUNDAMENTAÇÃO-------------------------------------------------- 

2.1 - Tendo em conta que a referida empresa é a concessionária dos 

serviços de distribuição de energia elétrica, e dando cumprimento ao 

disposto no n.º 2 do artigo 4.º da Portaria n.º 454/2001, de 5 de 

maio, solicitou ao município a licença para a realização de obras na 

via pública, tendo apresentados os elementos constantes do n.º 3 do 

referido artigo.---------------------------------------------------- 

2.2 - Considerando que o poder de atribuir a referida licença é da 

Câmara Municipal, no âmbito do exercício das suas competências de 

administração do domínio público municipal, de acordo com as 

disposições combinadas, no número 1 do art. 5.º do Regulamento de 

Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público Municipal e na alínea 

qq), do nº 1, do art. 33.º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.---- 
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2.3 - Considerando a urgência na materialização de tais trabalhos, 

torna-se necessária a decisão sobre a matéria de modo a não por em 

causa o fornecimento de energia elétrica aos moradores do núcleo 

histórico da Madalena.---------------------------------------------- 

2.4 - Considerando, ainda, que embora o regulamento municipal preveja 

a prestação de caução para as obras a executar no subsolo, dado tratar-

se de uma entidade concessionária esta está obrigada a fazer a 

reposição dos pavimentos conforme indicação da câmara municipal, caso 

contrário esta entidade sujeita-se às penalidades vertidas no artigo 

4.º da Portaria n.º 454/2001, de 5 de maio.-------------------------- 

2.5 - Considerando que, ciente das razões acima evidenciadas, tendo 

como credencial legal o disposto no n.º 3, do Artigo 35º, do Anexo I, 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, se encontra legitimado, em tal 

comando normativo que, sempre que o exijam circunstâncias excecionais 

e urgentes e não seja possível reunir extraordinariamente a Câmara 

Municipal, pode o Presidente praticar quaisquer atos da competência 

desta, ficando, todavia, estes sujeitos a ratificação, na primeira 

reunião do órgão executivo realizada após a sua prática.------------- 

2.6 - Considerando que, no caso individual e concreto ora em 

apreciação, se encontram reunidos todos os pressupostos legais 

decorrentes da aplicação de tal norma, a saber:--------------------- 

i) Urgência da situação em face dos factos anteriormente descritos, 

tanto mais que a não realização, de imediato, de tais trabalhos, põe 

em causa o fornecimento de energia elétrica aos moradores do núcleo 

histórico da Madalena;---------------------------------------------- 

ii) Impossibilidade de realização, em tempo útil, de uma reunião 

extraordinária do executivo municipal, tendo por referência a urgência 

na tomada de decisão de autorização para a materialização dos referidos 

trabalhos com projeção nas vias e subsolo do domínio público municipal 

(substituição do cabo de média tensão).------------------------------ 

III. FUNDAMENTAÇÃO-------------------------------------------------- 
Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima 

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao Sr. Presidente de Câmara, 

Arqtº. António Cabeleira, que adote decisão, no sentido de:--------- 

i) Autorizar a entidade EDP – Distribuição S.A., a iniciar a 

execução dos trabalhos solicitados, por força as disposições 

combinadas, previstas na alínea qq) do n.º1 do art. 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro e do previsto no n.º 4, da Portaria 

454/2001, de 5 de maio, dada a urgência em proceder à substituição do 

cabo de média tensão; ----------------------------------------------- 

ii) Sequencialmente, dever-se-á dar conhecimento da decisão que vier 

a ser tomada, sobre a matéria, à entidade peticionária, bem como das 

condicionantes que deverão ser cumpridas, a saber:------------------ 

Condições técnicas a observarem:------------------------------------ 

i) A reposição do pavimento, respeitará as caraterísticas e natureza 

do que inicialmente existia, de acordo com as indicações da 

fiscalização dos serviços municipais, que irão acompanhar as 

intervenções constantes do pedido.---------------------------------- 

ii) Relativamente ao modo e dimensões da reposição dos pavimentos, 

estes serão objeto de prévio acordo entre os serviços de fiscalização 

do município e a concessionária e estudadas caso a caso.------------- 

iii) Deverá ser comunicado à concessionária das redes elétricas, que 
as obras só terão início após a validação dos trabalhos a executar e 

respetiva calendarização, pelos serviços de fiscalização municipal, 

conforme o previsto no n.º 5, da referida Portaria n.º 454/2001.---- 

iv) Relativamente aos incumprimentos, serão aplicadas as 

penalizações previstas no n.º 6 do artigo 4.º da Portaria 454/2001 e 
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disposições sobre a matéria previstas no Regulamento de Obras e 

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

v) A fiscalização e acompanhamento dos trabalhos, será feita pelos 

serviços de fiscalização adstritos à Divisão de Recursos 

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

iii) Por último, deverá o presente assunto ser agendado para a próxima 
reunião ordinária do executivo municipal, em vista à obtenção da 

necessária e competente ratificação da presente decisão, de acordo com 

o disposto no nº3, do art. 35º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

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

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

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

(José Luís de Figueiredo Araújo) ------------------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS, ENG. INÁCIO 

MORAIS DE 2015.11.09. ----------------------------------------------- 

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

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

DELGADO DE 2015.11.09. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.11.10. -------------------------------------------------------- 

Autorizo. 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 

10.11.2015. -------------------------------------------------------- 

 

 

X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

 

 

XI 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO-EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 

2016 RELATÓRIO FINAL DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

57/DGF/2015. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-De acordo com o disposto na informação/proposta nº55/DGF/2015, de 

21 de setembro de 2015, procedeu a Divisão de Gestão Financeira à 

consulta para contratação de empréstimo, a curto prazo, no montante 

até 1.000.000,00€, com as seguintes condições:----------------------- 

•Natureza do empréstimo: curto prazo;-------------------------------- 

•Valor de financiamento a obter: montante até 1.000.000,00€;--------- 

•Prazo de vencimento/reembolso: até 31/12/2016;---------------------- 
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•Condições de remuneração: indexante para referência da taxa de juro 

deverá ser Euribor a 1,3,6 e 12 meses;-------------------------------  

•Prazo de utilização e diferimento: até 31/12/2016;------------------ 

•Prazo de validade das propostas: 90 dias (mínimo);------------------ 

2-Para o efeito o Município entendeu consultar as seguintes 

instituições bancárias, domiciliadas no concelho, tendo em vista a 

apresentação de proposta tendente à adjudicação dos serviços 

financeiros pretendidos e de acordo com o documento preliminar 

elaborado pelo Município, disciplinador das condições gerais e 

especiais do contrato a celebrar;------------------------------------ 

•Banco Bilbao Viscaya Argentaria;------------------------------------ 

•Banco Português de Investimento;------------------------------------ 

•Caixa Geral de Depósitos;------------------------------------------- 

•Crédito Agrícola;-------------------------------------------------- 

•Banco Millennium BCP;----------------------------------------------- 

•Banco Montepio Geral;----------------------------------------------- 

•Banco Santander;--------------------------------------------------- 

•Novo Banco;-------------------------------------------------------- 

•Banco Internacional do Funchal.------------------------------------ 

3-De entre as instituições convidadas, apenas o Novo Banco, Banco 

Santander, o Banco Português de Investimento e o Crédito Agrícola, 

decidiram apresentar proposta, pelo que, em vista a garantir a adequada 

comparabilidade das mesmas, foi elaborado um quadro sinóptico 

comparativo, no qual se encontra vertida toda a informação financeira, 

tida como essencial, para permitir a determinação do seu mérito, para 

efeitos de adjudicação, documento que se encontra anexo e que aqui se 

dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos.-------------- 

4-Face ao exposto, afigura-se a proposta do Banco Santander como a 

mais vantajosa para o Município atendendo ao spread, comparativamente 

às propostas apresentadas pelas outras instituições bancárias, de 

acordo com o quadro sinóptico apresentado.--------------------------- 

5-No passado dia 16 de outubro de 2015, procedeu-se à notificação do 

projeto de decisão final aos concorrentes, tendo-lhes sido concedido 

10 dias para se pronunciarem sobre o mesmo.-------------------------- 

6-Esgotado o prazo concedido para o exercício do direito de 

participação na tomada de decisão – audiência prévia escrita -, nenhum 

dos concorrentes apresentou qualquer sugestão quanto ao referido 

sentido de decisão.-------------------------------------------------- 

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

1- Face ao exposto e nos termos da alínea b), n.º1 do art.º4º e do 

art.º 25º, todos do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, 

autorizar a contratação de empréstimos, devendo ser acompanhada, de  

informação sobre as condições praticadas em, pelo menos três 

instituições de crédito, bem como mapa demonstrativo da capacidade de 

endividamento municipal.-------------------------------------------- 

2- Com base em tal credencial legal, sugere-se, a adoção da seguinte 

estratégia de atuação:----------------------------------------------- 

a) Que seja, superiormente, autorizada a adjudicação ao Banco 

Santander, a contração de empréstimo de curto prazo, no montante até 

1.000.000,00€, a utilizar durante o exercício de 2016, a amortizar, 

integralmente, até 31/12/2016;-------------------------------------- 

b) Caso a presente informação/proposta venha a merecer acolhimento 

superior, por parte do Senhor Presidente da Câmara, dever-se-á 

promover o agendamento deste assunto, para a próxima reunião ordinária 

do executivo municipal, a ter lugar no dia 13 de novembro de 2015;-- 
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c) Registando-se a aprovação deste assunto, por parte do órgão 

executivo municipal, nos termos configurados na alínea anterior, 

deverá o mesmo, nos termos legais, ser agendado, para a próxima sessão 

ordinária da Assembleia Municipal, a ter lugar previsivelmente durante 

o mês de dezembro do corrente ano, em vista ao seu sancionamento 

administrativo por parte do mencionado órgão municipal deliberativo; 

d) Confirmando-se a aprovação de tais decisões administrativas, nos 

termos das anteriores alíneas b) e c), dever-se-ão remeter, às 

instituições bancárias interessadas, as competentes notificações, 

sobre a decisão final de adjudicação do respetivo contrato, 

acompanhadas do quadro sinóptico sintetizador da avaliação das 

propostas patenteadas, tudo, em vista à celebração do respetivo 

contrato.-----------------------------------------------------------  

e) Após a devida e legal aprovação do clausulado do contrato de 

empréstimo de curto prazo, a celebrar com a entidade adjudicatária, 

no ano de 2016, no caso, Banco Santander, procedimento antecedido de 

prévia aprovação administrativa da respetiva minuta, por parte do 

executivo municipal, deverá, o senhor Presidente da Câmara, em 

representação da Autarquia, ficar legitimado a proceder à sua autorga; 

f) No âmbito da execução financeira do mencionado contrato, dever-se-

á ponderar a disponibilização gradual, durante o exercício económico 

de 2016, em função das necessidades de tesouraria, das verbas atinentes 

ao pagamento de despesas de cariz urgente e decorrentes de compromissos 

assumidos, até ao montante de 1.000.000,00€, por forma a que o mesmo 

seja amortizado, integralmente, até ao final do exercício económico 

de 2016, dispensando, deste modo, a submissão a visto do Tribunal de 

Contas.------------------------------------------------------------- 

Anexos:------------------------------------------------------------- 

- Dossier de empréstimo---------------------------------------------- 

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

2015.11.10. -------------------------------------------------------- 

À próxima reunião do Executivo Municipal 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. --------------------------------------------- 

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

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

Dr. Francisco António Chaves de Melo, tendo apresentado a seguinte 

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

“Em relação ao empréstimo de tesouraria, embora, no passado recente, 

o mesmo tenha aumentado o seu volume financeiro, para o próximo ano 

económico, tal valor mantém-se inalterável. ------------------------- 

Todavia, dever-se-á reduzir, cada vez mais, o recurso a este 

instrumento financeiro de tesouraria, devendo o mesmo ser utilizado 

numa perspetiva minimalista.” --------------------------------------- 

 

 

2.2. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS. ARTIGO 75º, DA LEI Nº 82-

B/2014, DE 31 DE DEZEMBRO. INFORMAÇÃO Nº37/SC/2015. ----------------- 

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

se dá por integralmente reproduzido 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 
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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.--------------------------------------------------------- 

3. De acordo com o disposto no n.º 6, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31/12, o parecer previsto no número anterior depende da: - 

a) Demonstração de que se trate da execução de trabalho não 

subordinado, para a qual se revele inconveniente o recurso a qualquer 

modalidade da relação jurídica de emprego público, bem como da 

inexistência de pessoal em situação de requalificação apto para o 

desempenho das funções subjacentes à contratação em causa, cujo 

procedimento é definido por portaria prevista nos termos do diploma 

que institui e regula o sistema de requalificação de trabalhadores em 

funções públicas; --------------------------------------------------- 

b) Confirmação de declaração de cabimento orçamental; --------------- 

c) Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31/12.---------------------------------------------------- 

II – Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar ------ 

1. Considerando que, na sequência do Ajuste Direto nº07/SC/2015 – 

prestação de serviços na área de seguros, veio o ser formalizado, no 

dia 24 de março de 2015, o contrato entre o Município de Chaves e a 

empresa “Willis – Corretores de Seguros, S.A.; ---------------------- 

2. Considerando que o referido contrato termina agora o seu prazo no 

dia 31 de dezembro de 2015; ----------------------------------------- 

3. Considerando que, após um levantamento sistemático de todos os 

contratos de seguro celebrados com este Município para os diversos 

ramos, dever-se-á proceder à abertura de procedimento adequado, 

tendente à adjudicação da carteira de seguros do Município de Chaves;-  

4. Assim, face ao exposto, o Município de Chaves tem intenção de 

celebrar um contrato de aquisição de serviços na área de seguros, para 

vigorar durante o ano de 2016; -------------------------------------- 

5. O valor estimado do contrato em causa é de aproximadamente 

100.000,00 (cem mil euros). ----------------------------------------- 

6. Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em 

causa irá ser promovido o procedimento de Concurso Público, com base 

no disposto, sobre a matéria, no Código dos Contratos Públicos. ----- 

7. 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. --------------------------- 

8. Atendendo à natureza do objeto do contrato de aquisição de 

serviços que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da 

execução de trabalho subordinado, em face dos pressupostos contratuais 

evidenciados e da natureza do próprio contrato. --------------------- 

9. Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o 

recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público 

para a execução dos serviços objeto do contrato.--------------------- 
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10. O contrato de aquisição de serviços em causa tem cabimento 

orçamental, muito concretamente, nas rubricas 020212 e 01030901. ---- 

11. Atendendo ao disposto nas disposições combinadas previstas, 

respetivamente, no artigo 7º, da Lei nº75/2014, de 12 de setembro e 

na alínea c), do nº6, do artigo 75º, da Lei nº82-B/2014, de 31/12, 

verifica-se que a presente prestação de serviços já teve uma redução 

em 2014 de 12%, no procedimento “Concurso Público nº1/SC/2014” e teve 

outra redução de 10%, no procedimento “Ajuste Direto nº7/SC/2015, 

assim, nos termos do disposto no nº10 do artigo 75º da lei nº82-B/2014 

de 31 de dezembro, a presente prestação de serviços não está sujeita 

a redução remuneratória.--------------------------------------------- 

O valor estimado do contrato a celebrar em 2016 é superior ao do ano 

anterior, uma vez que houve aumento do número de edifícios a segurar, 

nomeadamente Museu Nadir Afonso, Balneário Pedagógico de Investigação 

e Desenvolvimento de Práticas Termais de Vidago.--------------------- 

III – Da proposta em sentido estrito -------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que 

tome deliberação no sentido de emitir, por força do disposto no n.º 5 

e no n.º 12, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12, parecer 

prévio favorável relativamente à celebração do contrato de aquisição 

de serviços na área de seguros, para vigorar durante o ano de 2016, 

encontrando-se, no caso individual e concreto, reunidos todos os 

requisitos previstos no n.º 6, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, 

de 31/12. ----------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 26 de outubro de 2015 --------------------------------------- 

A Coordenadora Técnica ---------------------------------------------- 

(Susana Borges) ----------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRA. MÁRCIA DE 

2015.10.26. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento as normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

matéria. ----------------------------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.11.09. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.11.09. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

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

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

Dr. Francisco António Chaves de Melo, tendo apresentado a seguinte 

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

“O Museu Nadir Afonso, não estando ainda aberto ao público, já implica 

despesas com os respetivos seguros, sendo certo que, tal equipamento, 

ainda não foi colocado à disponibilização dos flavienses, não havendo, 

sequer, uma data determinada, para o efeito.” ----------------------- 

 

 

2.3. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE SERVIÇOS 

DE ALUGUER E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E 
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DIGITALIZAÇÃO E RESPETIVOS SOFTWARES - ARTIGO 75º, DA LEI Nº 82-B/2014, 

DE 31 DE DEZEMBRO. INFORMAÇÃO Nº 15GSIC/2015. ----------------------- 

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

se dá por integralmente reproduzido 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. -------------------------------------------------------- 

3. De acordo com o disposto no n.º 6, do artigo 75º, da Lei n.º 82-
B/2014, de 31/12, o parecer previsto no número anterior depende da:-- 

a) Demonstração de que se trate da execução de trabalho não 

subordinado, para a qual se revele inconveniente o recurso a qualquer 

modalidade da relação jurídica de emprego público, bem como da 

inexistência de pessoal em situação de requalificação apto para o 

desempenho das funções subjacentes à contratação em causa, cujo 

procedimento é definido por portaria prevista nos termos do diploma 

que institui e regula o sistema de requalificação de trabalhadores em 

funções públicas; --------------------------------------------------- 

b) Confirmação de declaração de cabimento orçamental; ------------ 

c) Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31/12. --------------------------------------------------- 

II – Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar ------ 

1. Considerando que, existe um contrato de “Prestação de serviços 

de assistência técnica aos equipamentos de cópia e impressão” com a 

firma Xerox; -------------------------------------------------------- 

2. Considerando que, existe um contrato de “Aluguer de equipamento 

multifuncional” com a firma Creditex; ------------------------------- 

3. Considerando que os referidos contratos terminam em 31 de janeiro 

de 2016; ------------------------------------------------------------ 

4. Assim, face ao exposto, o Município de Chaves tem intenção de 

celebrar um de contrato de Serviços de aluguer e manutenção de 

equipamentos de impressão, cópia e digitalização e respetivos 

softwares, para vigorar durante 36 meses; --------------------------- 

5. O valor estimado do contrato em causa é de aproximadamente 

145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil euros). -------------------- 

6. Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em 

causa irá ser promovido o procedimento de Concurso Público, com base 

no disposto, sobre a matéria, no Código dos Contratos Públicos. ----- 

7. 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. --------------------------- 

8. Atendendo à natureza do objeto do contrato de aquisição de 

serviços que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da 
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execução de trabalho subordinado, em face dos pressupostos contratuais 

evidenciados e da natureza do próprio contrato. --------------------- 

9. 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. -------------------- 

10. O contrato de aquisição de serviços em causa tem enquadramento 

orçamental, nas rubricas 020208. No entanto a despesa só se projeta 

nos orçamentos de 2016 e anos seguintes em virtude que o contrato terá 

inicio em fevereiro de 2016 por um período de 36 meses. ------------- 

11. Atendendo ao disposto nas disposições combinadas previstas, 

respetivamente, no artigo 7º, da Lei nº75/2014, de 12 de setembro e 

na alínea c), do nº6, do artigo 75º, da Lei nº82-B/2014, de 31/12, 

verifica-se que a presente prestação de serviços terá uma redução 

remuneratório de 10%, sobre o preço base, sendo de 130.500€ (cento e 

trinta mil e quinhentos euros). ------------------------------------- 

12. O objeto do contrato a celebrar é alargado, em relação aos 

contratos anteriores, passando a contemplar um número superior de 

páginas contratadas, bem como um aumento do número de equipamentos, 

de modo a assegurar os serviços nas escolas do concelho. ------------ 

III – Da proposta em sentido estrito -------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que 

tome deliberação no sentido de emitir, por força do disposto no n.º 5 

e no n.º 12, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12, parecer 

prévio favorável relativamente à celebração do contrato de aquisição 

de serviços na área de seguros, para vigorar durante o ano de 2016, 

encontrando-se, no caso individual e concreto, reunidos todos os 

requisitos previstos no n.º 6, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, 

de 31/12. ----------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 9 de novembro de 2015 -------------------------------------- 

O Técnico de Informática -------------------------------------------- 

(Luís Brito) -------------------------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.11.09. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.11.09. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

 

 

2.4. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO. INFORMAÇÃO N.º 38/SA/2015. ------------- 

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

se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais. --- 

No seguimento da informação da Unidade Flexível de Recursos 

Operacionais nº 103/UFRO/2015, os serviços responsabilizam o Município 

pelos danos sofridos na viatura, rebentamento do pneu, propriedade de 

Armindo Barrigas dos Santos, provocados por uma grelha de águas 

pluviais estar levantada/solta. ------------------------------------- 

Feitas as diligências necessárias pela Divisão responsável, foram 

considerados prejuízos no valor de 105,48€ (cento e cinco euros e 

quarenta e oito cêntimos).------------------------------------------- 
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Como o sinistro não se enquadra nas coberturas contratuais da Apólice 

de Responsabilidade Civil, dado o valor da franquia aplicada, 10% do 

valor dos prejuízos indemnizáveis, no mínimo 250€ (duzentos e 

cinquenta euros). --------------------------------------------------- 

Assim, o Município deverá liquidar diretamente ao lesado o valor de 

105,48€ (cento e cinco euros e quarenta e oito cêntimos).------------ 

Mais se informa, que a referida despesa dá cumprimento à LCPA, através 

do cabimento nº 2532/2015 e do compromisso nº 2735/2015.------------- 

Chaves, 09 de Novembro de 2015-------------------------------------- 

A assistente técnica ----------------------------------------------- 

Anabela Ferreira ---------------------------------------------------- 

(Em anexo respetivo processo)--------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRA. MÁRCIA DE 

2015.11.10. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento as normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

matéria. ----------------------------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.11.10. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.11.10. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

2.5. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 

ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA AO PROJETO “VALORIZAÇÃO DO CORREDOR 

AMBIENTAL DO RIO TÂMEGA - VALTAMEGA”, APROVADO PELO POCTEP.- ARTIGO 

75º, DA LEI N.º 82-B/2014, DE 31/12. - INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE 

SUSTENTABILIDADE E COMPETITIVIDADE, DA DRª VERA MOURA, DE 10.11.2015. 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I- OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

A presente informação visa submeter à consideração do Executivo 

Municipal o Parecer Prévio tendente à aquisição de serviços de 

assistência administrativa e financeira ao projeto “Valorização do 

Corredor Ambiental do Rio Tâmega - VALTAMEGA”, aprovado pelo POCTEP.- 

II- JUSTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ---------- 

1. O Município de Chaves viu aprovado em 2013 o projeto Valorização 

do Corredor Ambiental do Rio Tâmega, acrónimo 0674_VALTAMEGA_1_E, na 

3ª convocatória do Programa Operativo de Cooperação Transfronteiriça 

Espanha-Portugal (POCTEP), com cofinanciamento do Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional (FEDER), sendo parceiros do projeto o 

Concelho de Verín, como beneficiário principal e o Município de Chaves. 

2. Recentemente foi aprovada uma ajuda FEDER condicionada para o 

projeto 0674_VALTAMEGA_1_E pela Autoridade de Gestão do POCTEP, na 

convocatória de encerramento. --------------------------------------- 

3. Foi também aprovada uma prorrogação do projeto pela Autoridade de 

Gestão do POCTEP até 15 de dezembro de 2015. ------------------------ 

4. Por outro lado, a Autoridade de Gestão do programa comunicou aos 

beneficiários para a necessidade urgente de efetuar os pedidos de 

validação de despesas e toda a documentação necessária para a 
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verificação das despesas, assim como os relatórios finais do projeto, 

de acordo com o comunicado de 15 de setembro e 27 de outubro (anexos 

à presente informação). --------------------------------------------- 

5. O papel do Município de Chaves como Beneficiário implica assumir 

diversas responsabilidades no âmbito da gestão do projeto, que deverão 

estar inter-relacionadas com os demais sócios e especialmente o 

beneficiário principal – Concelho de Verín. Facultar a documentação 

necessária para os controles de execução do projeto e certificação de 

despesas, elaborar certificações de despesas validadas ao longo do 

projeto e facultar toda a documentação necessária para o controlo dos 

mesmos são outras das responsabilidades próprias do Município como 

beneficiária do projeto. -------------------------------------------- 

6. O projeto conta com os serviços municipais para a execução das 

atividades previstas no projeto. No entanto, a complexidade das 

tarefas de coordenação e de gestão, incluindo a justificação 

financeira das despesas, exige um apoio especializado, capaz de 

garantir o cumprimento de toda a normativa específica aplicável, assim 

como facilitar a relação quotidiana com os órgãos de gestão do POCTEP, 

tarefas para as quais os serviços do Município não poderá dar resposta 

em tempo útil e de forma adequada, tendo em conta os prazos estipulados 

pela Autoridade de Gestão. ------------------------------------------ 

7. Pelo que vem sendo exposto, entendem estes serviços que se justifica 

que o Executivo Municipal decida contratar o técnico que tem vindo a 

prestar tais serviços, para assegurar a correta e máxima execução 

administrativa e financeira e cumprir os prazos estipulados pela 

Autoridade de Gestão, durante o último período de execução do projeto, 

ou seja até 15 de dezembro do corrente ano. ------------------------- 

III- DO ENQUADRAMENTO LEGAL DO PEDIDO DE PARECER PRÉVIO ------------ 

1. De acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31/12, diploma legal que aprovou o Orçamento de Estado para 

2015, “carece de parecer prévio vinculativo do membro do Governo 

responsável pela área das finanças, exceto no caso das instituições 

do ensino superior e do Camões, I.P., nos termos e segundo a tramitação 

a regular por portaria do referido membro do Governo, a celebração ou 

a renovação de contratos de aquisição de serviços por órgãos e serviços 

abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, aprovada em anexo à Lei 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 n.º 12, da retrocitada disposição legal, esclarece 

que, nas autarquias locais, o parecer acima referido é da competência 

do órgão executivo municipal e depende da verificação dos requisitos 

previstos no n.º 6, da mesma norma legal, com as necessárias 

adaptações.--------------------------------------------------------- 

3. De acordo com o disposto no n.º 6, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31/12, o parecer previsto no número anterior depende: 

a) Da demonstração de que se trate da execução de trabalho não 

subordinado, para o qual se revele inconveniente o recurso a qualquer 

modalidade da relação jurídica de emprego público, bem como da 

inexistência de pessoal em situação de requalificação apto para o 

desempenho das funções subjacentes à contratação em causa, cujo 

procedimento é definido por portaria prevista nos termos do diploma 

que institui e regula o sistema de requalificação de trabalhadores em 

funções públicas; --------------------------------------------------- 

b) Da confirmação de declaração de cabimento orçamental; --------- 

c) Do cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 75º, da Lei n.º 

82-B/2014, de 31/12. ------------------------------------------------ 
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IV- DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CELEBRAR --------------- 

1. É intenção do Município de Chaves celebrar um contrato de 

aquisição/prestação de serviços de assistência administrativa e 

financeira ao projeto Valorização do Corredor Ambiental do Rio Tâmega 

- VALTAMEGA”, para vigorar até 15 de dezembro de 2015. -------------- 

2. O valor estimado do contrato em causa não excede os 2.770,00€ (dois 

mil setecentos e setenta euros), acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor, sendo que: --------------------------------------------------- 

(i) do valor estimado do contrato (2.770,00 €), 75% é financiado pelo 

FEDER, no âmbito do projeto VALTAMEGA, pelo que o investimento a 

suportar pelo Município de Chaves é de 692,50 € (seiscentos e noventa 

e dois euros e cinquenta cêntimos), acrescido de IVA. --------------- 

3. Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em 

causa irá ser lançada mão do procedimento de Ajuste Direto, em regime 

simplificado, ao abrigo do disposto no n.º 1, do artigo 128º do Código 

dos Contratos Públicos. --------------------------------------------- 

4. O recurso ao procedimento acima referido justifica-se em razão do 

valor da aquisição de serviços se situar dentro do intervalo 

estabelecido para o efeito n.º 1, do artigo 128º do CCP. ------------ 

5. Atendendo à natureza do objeto do contrato de aquisição de serviços 

que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da execução de 

trabalho subordinado, em face dos pressupostos contratuais 

evidenciados e da natureza do próprio contrato. --------------------- 

6. Dada a natureza do objeto do contrato de aquisição de serviços que 

se pretende celebrar, dispensa-se a consulta ao INA, nos termos da 

Portaria nº 48/2014. ------------------------------------------------ 

7. Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o 

recurso a qualquer modalidade de relação jurídica de emprego público 

para a execução dos serviços objeto do contrato; -------------------- 

8. De acordo com a declaração emitida pela unidade orgânica 

responsável, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido e que 

se anexa à presente proposta, o contrato de aquisição de serviços em 

causa tem cabimento orçamental, muito concretamente na rubrica 

02022599 – prestação de serviços outros. ---------------------------- 

9. Atendendo ao disposto nas disposições combinadas previstas, 

respetivamente, no artigo 7º, da Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro e 

na alínea c), do n.º 6, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12, 

verifica-se que a presente contratação de serviços não está sujeita a 

redução remuneratória por ter sido já objeto de duas reduções, de 

acordo com o estipulado no n.º10, do artigo 75º da Lei nº 82-B/2014, 

de 31/12. ----------------------------------------------------------- 

V – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ---------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que 

tome deliberação no sentido de emitir, por força do disposto no n.º 5 

e no n.º 12, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12 (LOE 2015), 

parecer prévio favorável relativamente à celebração do contrato de 

aquisição de serviços de assistência administrativa e financeira ao 

projeto “Valorização do Corredor Ambiental do Rio Tâmega - VALTAMEGA”, 

para vigorar até 15 de dezembro de 2015, encontrando-se, no caso 

individual e concreto, reunidos todos os requisitos previstos no n.º 

6, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12. ------------------- 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE SUSTENTABILIDADE E COMPETITIVIDADE, 

ARQ. RODRIGO MOREIRA, DE 10.11.2015. -------------------------------- 
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A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

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

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

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

ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral que submeta a 

presente informação à consideração do Senhor Presidente da Câmara para 

que seja remetida ao Executivo Municipal, tendo em vista a obtenção 

de parecer prévio favorável. ----------------------------------------

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

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

DELGADO DE 2015.11.10. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.11.10. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

2.6. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO 

DE SERVIÇOS DE DESINFEÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 

CONSUMO HUMANO E HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DAS FREGUESIAS DO 

CONCELHO DE CHAVES. - ARTIGO 75º, DA LEI N.º 82-B/2014, DE 31 DE 

DEZEMBRO. ---------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº226/DAR/2015, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, 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 de dezembro, diploma legal que aprovou o Orçamento de 

Estado para 2015, carece de parecer prévio vinculativo dos membros do 

Governos responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração 

Pública, nos termos e segundo a tramitação a regular por portaria dos 

referidos membro do Governo, a celebração ou a renovação de contratos 

de aquisição de serviços, por órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito 

de aplicação da Lei n.º 35/2010, de 20 de junho e ulteriores 

alterações, e pelo Decreto-Lei n.º 47/2013, de 5 de abril, e ulteriores 

alterações, independentemente da natureza da contratante. ----------- 

2. Por sua vez, o n.º 12, da retrocitada disposição legal, esclarece 

que nas autarquias locais, o parecer acima referido é da competência 

do órgão executivo municipal e depende da verificação dos requisitos 

previstos no n.º 6, da mesma norma legal, com as necessárias 

adaptações.--------------------------------------------------------- 

3. De acordo com o disposto no n.º 6, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31 de dezembro, o parecer previsto no número anterior 

depende da:--------------------------------------------------------- 

a) Demonstração de que se trate da execução de trabalho não 

subordinado, para a qual se revele inconveniente o recurso a qualquer 

modalidade da relação jurídica de emprego público, bem como da 

inexistência de pessoal em situação de requalificação apto para o 

desempenho das funções subjacentes à contratação em causa, cujo 

procedimento é definido por portaria prevista nos termos do diploma 

que institui e regula o sistema de requalificação de trabalhadores em 

funções;------------------------------------------------------------ 

b) Confirmação de declaração de cabimento orçamental;---------------- 
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c) Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

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

II – Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar------- 

1. Considerando que o Município de Chaves, ao abrigo do previsto no 

n.º2 do artigo 7º do D.L. 194/2009 de 20 de agosto teve de assumir a 

partir de 1 de janeiro de 2015 a gestão de sistemas de água de consumo 

humano que até 31 de dezembro eram da responsabilidade das juntas de 

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

2. Considerando que, o Município de Chaves tem de assegurar e cumprir 

o Programa de Controlo de Qualidade de Água de Consumo Humano para 

2016, nas freguesias do Concelho e tem de efetuar os tratamentos 

necessários na água de consumo humano distribuída;------------------- 

3. Considerando que o Município de Chaves não tem, na presente data, 

recursos técnicos e humanos para este tipo de tarefa, deverão tais 

serviços ser objeto de aquisição exterior de modo a garantir, de forma 

eficaz, o cumprimento do Programa de Controlo de Qualidade de Água;-- 

4. Considerando que por tal motivo, o Município de Chaves tem 

necessidade de recorrer a uma prestação de serviços com uma empresa 

creditada, para garantir o tratamento e higienização dos sistemas de 

abastecimento de água de consumo humano;----------------------------- 

5. Considerando que, para assegurar a prestação de serviços há a 

necessidade de celebrar um contrato de aquisição/prestação de serviços 

de tratamento e higienização dos sistemas de abastecimento de água de 

consumo humano para obedecer ao programa de controlo de qualidade 

água;--------------------------------------------------------------- 

6. Assim, face ao exposto, o Município de Chaves tem intenção de 

celebrar um contrato de aquisição/prestação de serviços de desinfeção 

dos sistemas de abastecimento de água de consumo humano e higienização 

dos reservatórios para, de imediato, dar cumprimento ao programa de 

controlo de qualidade água de 2016 das freguesias de Chaves, a vigorar 

durante o ano de 2016, cujo objecto não é, nem consultadoria técnica, 

nem dá origem à celebração de contratos de tarefa e ou avença.------- 

7. O valor estimado para o contrato em causa é de aproximadamente 

32.228,00€ (trinta e dois mil duzentos e vinte e oito euros). Este 

valor incide sobre o valor de 27.720,00€ respeitante à desinfecção, 

ao qual foi aplicado uma redução remuneratória de 10%, somado ao valor 

de 7.280,00€ respeitante à higienização de reservatórios.------------ 

8. Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em 

causa irá ser lançada mão do procedimento de “Ajuste Direto”, com base 

no disposto, sobre a matéria, no Código dos Contratos Públicos.------ 

9. Atendendo à natureza do objeto do contrato de aquisição de 

serviços que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da 

execução de trabalho subordinado, em face dos pressupostos contratuais 

evidenciados e da natureza do próprio contrato.---------------------- 

10. 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.---------------------------- 

11. 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.--------------------- 

12. De acordo com a declaração emitida pela unidade orgânica 

responsável, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido e que 

se anexa à presente proposta, o contrato de aquisição de serviços em 

causa tem cabimento orçamental no orçamento da despesa corrente, muito 

concretamente na rubrica 02.02.25.99.-------------------------------- 

13. Dado à natureza do objeto dos contratos de aquisição de serviços 
que se pretendem celebrar, dispensa-se a consulta ao INA.------------ 
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14. Considerando as 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 n.º 82-B/2014, de 31/12, foi dado 

cumprimento ao dever de aplicação do mecanismo legal de redução 

remuneratória de 10% sobre o valor de 27.720,00€, ou seja 2.772,00€, 

passando o valor base a ser de 24.948,00€ para a desinfecção e de 

7.280,00€ para a higienização dos reservatórios, perfazendo um total 

de 32.228,00€. ------------------------------------------------------ 

III – Da proposta em sentido estrito -------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que 

tome deliberação no \sentido de emitir, por força do disposto no n.º 

5 e no n.º 12, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, 

parecer prévio favorável relativamente à celebração do contrato de 

aquisição de serviços de tratamento e higienização dos sistemas de 

abastecimento de água de consumo humano para dar cumprimento ao 

programa de controlo de qualidade água de 2016 das freguesias de 

Chaves, a vigorar durante o ano de 2016, encontrando-se, no caso 

individual e concreto, reunidos todos os requisitos previstos no n.º 

6, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro. ---------- 

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

Chaves, 28 de outubro de 2015---------------------------------------- 

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

(Eva Moura Castro, Eng.ª) ------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE ÁGUAS E RESIDUOS, ARQ. JOSÉ ANTÓNIO 

CARNEIRO, DE 28.10.2015. -------------------------------------------- 

Visto. Concordo com o proposto. ------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.11.10. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.11.10. -------------------------------------------------------- 

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

 

XII 

DIVERSOS 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e ulteriores alterações, 

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

E na da mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram onze horas e dez minutos, para constar se lavrou a presente 

ata, e eu, Marcelo Caetano Martins Delgado, redigi e vou assinar, 

junto do Presidente. ------------------------------------------------ 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 


