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Nº 30  – Reunião  ordinária  da 

Câmara  Municipal   de   Chaves  

                                 Realizada no dia 11 de dezembro 

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

Aos onze dias do mês de dezembro do ano dois mil e quinze, nesta cidade 

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

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

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

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

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

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

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

Moutinho e comigo, Marcelo Caetano Martins Delgado, Diretor de 

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

 

 

Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram nove horas 

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

previamente elaborada e datada de sete de dezembro 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: ------------------ 

- Alteração n.º 13, ao Orçamento da Despesa e ao Plano Plurianual de 

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

conhecimento, ao Executivo Municipal, e facultou cópia da alteração 

n.º13, ao Orçamento da Despesa e ao PPI. ---------------------------- 

- Gestão de Equipamentos do Município de Chaves, EM – Plano e Orçamento 

para 2016 – Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da Câmara deu 

conhecimento, ao Executivo Municipal, e facultou cópia do Plano e 

Orçamento da Gestão de Equipamentos do Município de Chaves, EM, para 

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

- Relatório de execução do contrato de “Criação da imagem para a 

promoção e divulgação da Fundação Nadir Afonso e organização da 

musealização” - Informação 112/DSC/2015 – Sobre esta matéria, o Senhor 

Presidente da Câmara deu conhecimento e facultou cópia, ao Sr. Vereador 

Dr. Francisco Melo, do relatório, em epígrafe, dando, assim, 

satisfação ao pedido de informação, oportunamente, apresentado, pelo 

aludido Vereador, sobre a matéria. ---------------------------------- 

- Comunicação da CIM do Alto Tâmega, datada do pretérito dia 

01/12/2015, com o registo de entrada, na autarquia n.º 13454, de 

02/12/2015 – Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da Câmara deu 

conhecimento e facultou cópia, ao Sr. Vereador Dr. Francisco Melo, da 

comunicação identificada, em epígrafe, consubstanciada na resposta ao 

pedido de esclarecimento apresentado, pelo aludido Vereador, no âmbito 

da apreciação do Orçamento da CIM do Alto Tâmega, aprovado, por 

unanimidade, pelo Conselho Intermunicipal, em 20/10/2015, documento 

cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, para todos os 

efeitos legais, o qual se anexa à presente ata sob o n.º1. ---------- 
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- Por último o Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento ao 

Executivo Municipal da sentença favorável ao Município de Chaves no 

âmbito do processo n.º 560/15.1BEMDL contra a “MEO”, proferida pelo 

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto. -------------------------- 

 

 

II - 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, começando por registar com agrado o facto de 

se ter procedido, ainda que tardiamente, à instalação da iluminação 

de natal nas ruas da cidade. ---------------------------------------- 

No entanto, em algumas ruas a iluminação está muito fraca, nomeadamente 

na Rua de Santo António. -------------------------------------------- 

Neste contexto fez votos de que, no próximo ano, a instalação da luz 

alusiva ao período natalício seja concretizada mais cedo, em vista a 

que os flavienses possam ter um melhor espirito e motivação, nesta 

altura do ano, e o comércio local possa ter mais dinâmica. ---------- 

Embora esta responsabilidade esteja, diretamente, atribuída à ACISAT, 

a Câmara deverá fazer cumprir o protocolo celebrado com tal 

associação.--------------------------------------------------------- 

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

Em resposta ao comentário, acima exarado, usou da palavra, o Presidente 

da Câmara, tendo, sobre a matéria, referido o seguinte: ------------- 

1 – Vivemos um tempo em que o entendimento é de que o poder público 

tudo deve fazer. ---------------------------------------------------- 

2 – No entanto, algumas das iniciativas voltadas para a dinamização 

do comércio local, deveriam ser confiadas à própria iniciativa 

privada. ----------------------------------------------------------- 

3 – Um pouco por todo o País, a atividade comercial ficou muito 

dependente do setor público, tendo em vista o desenvolvimento e 

promoção da própria atividade comercial. ---------------------------- 

4 – O que seria razoável era que o comércio ganhasse o seu próprio 

dinamismo, solicitando, para o efeito, o apoio complementar da 

Autarquia, tendo como objetivo aumentar a qualidade das atividades 

promocionais do comércio local. ------------------------------------- 

5 – Aceita-se, no entanto, a crítica emergente da intervenção, que 

antecede, do Vereador do Partido Socialista, considerando que a 

iluminação colocada é, relativamente, pobre, comparativamente com anos 

anteriores. -------------------------------------------------------- 

6 – No próximo ano, a autarquia irá, seguramente, pugnar pela melhoria 

da decoração de tal iluminação, embora, institucionalmente, tal 

competência esteja confiada à própria associação comercial e aos 

próprios comerciantes, não sendo aceitável que tais atividades sejam, 

exclusivamente, confiadas à autarquia. ------------------------------ 

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

De seguida, usou da palavra, o Vice-presidente da Câmara, Arq. Carlos 

Penas, tendo, sobre a matéria, referido o seguinte: ----------------- 

- Uma coisa é a dinamização do Centro histórico, coisa diferente é a 

adoção de medidas protecionistas, por parte da autarquia, para a defesa 

do comércio tradicional, não tendo uma visão de conjunto relativamente 

a toda a atividade comercial desenvolvida no Concelho. -------------- 

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

Retomou o uso da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Eng. João Adérito Moura Moutinho, tendo abordado o assunto relacionado 

com o funcionamento do Aeródromo Municipal. ------------------------- 
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De facto, pretende-se reduzir o horário de vigilância do próprio 

aeródromo. --------------------------------------------------------- 

No entanto, todas as medidas a adotar, sobre a matéria, deverão 

permitir que tal infraestrutura municipal seja funcional e esteja, 

devidamente, certificada, tendo em vista a prestação de serviços com 

a qualidade mínima exigível, nomeadamente em situações de urgência 

e/ou calamidade. ---------------------------------------------------- 

A sua preocupação fundamental centra-se no facto do Aeródromo 

Municipal não perder a sua certificação. ---------------------------- 

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

Em resposta ao comentário, acima exarado, usou da palavra, o Presidente 

da Câmara, tendo, sobre a matéria, referido o seguinte: ------------- 

1 – O funcionamento do Aeródromo Municipal custa, anualmente, à 

autarquia mais de 100 mil euros. ------------------------------------ 

2 – O relatório existente, sobre a utilização do aeródromo regista um 

movimento e/ou trafego aéreo, manifestamente, exíguo e sem qualquer 

retorno para a economia local, atendendo ao investimento efetuado, 

pela autarquia, na sua conservação/manutenção e funcionamento. ------ 

3 – A sua utilização é, maioritariamente, destinada à atividade lúdica 

ou de recreio, apresentando uma taxa de utilização muito reduzida e 

circunscrita a determinados utilizadores. --------------------------- 

4 – Registou-se uma alteração ao horário de funcionamento do aeródromo, 

no sentido do mesmo deixar de funcionar no horário de sol a sol, 

passando a funcionar, todos os dias da semana, das 09 às 16 horas, 

medida que não prejudica a boa utilização do mesmo e, simultaneamente, 

não coloca em crise a sua certificação. ----------------------------- 

 

 

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

Regista-se a entrada, na sala, do Vereador do Movimento Autárquico 

Independente, Senhor João Carlos Alves Neves, quando eram 09:35 horas, 

iniciando a sua participação na presente reunião. ------------------- 

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

 

 

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

Regista-se a entrada, na sala, da Vereadora do Partido Socialista, 

Senhora Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, quando eram 09:40 

horas, iniciando a sua participação na presente reunião. ------------ 

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

 

 

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, começando a sua intervenção por requere cópia 

do documento relacionado com a determinação da venda das ações detidas, 

pela autarquia, junto da empresa Águas do Norte, e com a referência 

CE-3618/2015, datado do dia 28/10/2015. ----------------------------- 

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

Tal documento (Cópia) foi, de imediato, facultado, ao Vereador 

peticionário, por parte do Presidente da Câmara. -------------------- 

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

Seguidamente, o Vereador interveniente desejou a todos um Santo e 

Feliz Natal, fazendo votos que, durante a festa da família, tudo corra 

bem para todos, neste período de paz e de confraternização entre todos. 
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Registou, ainda, o bom relacionamento existente, durante o ano em 

curso, entre todos os membros do Executivo Municipal, pautando-se, 

sempre, o funcionamento do Órgão Executivo, com grande elevação no 

tratamento de todos os assuntos de interesse para o Concelho de Chaves, 

facto que deve ser enfatizado, no momento em que se comemora a época 

natalícia. --------------------------------------------------------- 

Por último, concluindo a sua intervenção, o Vereador interveniente 

prestou os seus agradecimentos, à CIM Alto Tâmega, pelos 

esclarecimentos prestados, e, bem assim, ao seu Primeiro-secretário 

intermunicipal, pelo esforço que tal organismo faz, seguramente, pelo 

desenvolvimento do concelho. ----------------------------------------   

 

 

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

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

Usou, novamente, da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Eng.º João Adérito Moura Moutinho, dando, de forma reiterada, enfase 

ao topónimo que está afixado, junto ao Largo do Arrabalde, no caso, 

“Largo do Arrabalde”, não sendo o mesmo coincidente com o topónimo 

oficial, ou seja, “Largo Rui Garcia Lopes”, de acordo com as 

informações obtidas, sobre a matéria. ------------------------------- 

Neste contexto, era importante que a comissão municipal de toponímia 

e, bem assim, os respetivos serviços municipais, pudessem esclarecer 

a situação acima descrita. ------------------------------------------ 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 27 de novembro de 2015. ------------------------ 

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 02 de dezembro de 2015. --------------------- 

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

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

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. CALENDÁRIO DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O ANO 2016. 

PROPOSTA N.º 131/GAP/2015. ------------------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que, por deliberações praticadas nas reuniões do 

executivo municipal, realizada nos pretéritos dia 19 de dezembro de 

2013, e 17 de julho de 2015, vieram a ser aprovadas, respetivamente, 

as propostas n.º 36/GAP/2013 e nº 86/GAP/2015, consubstanciadas na 
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fixação da periodicidade quinzenal das reuniões ordinárias do 

executivo municipal, realizando-se, assim, as mesmas, às sextas-

feiras, pelas 09:00 horas, propostas essas que vieram a ser, por 

maioria dos membros do executivo, devidamente aprovadas; ------------ 

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

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

se necessário calendarizar às reuniões do Órgão Executivo Municipal, 

para o ano de 2016, calendário esse que deverá passar a vigorar, a 

partir do próximo mês janeiro de 2016; ------------------------------ 

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

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

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

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

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

a) O regime de funcionamento do Órgão Executivo Municipal acima 

configurado – Reuniões Ordinárias Quinzenais, às sexta feiras, a 

partir das 09:00 horas – deverá passar a vigorar, a partir do próximo 

mês janeiro de 2016, de acordo com a seguinte calendarização, exarada 

no quadro sinóptico abaixo apresentado e com projeção para o ano de 

2016: -------------------------------------------------------------- 

 

Ano 2016 

Janeiro 
08 

22 (Reunião Pública Mensal) 

Fevereiro 
05 

19 (Reunião Pública Mensal) 

Março 
04 

18 (Reunião Pública Mensal) 

Abril 

01 

15 

29 (Reunião Pública Mensal) 

Maio 
13 

27 (Reunião Pública Mensal) 

Junho 
13 

24 (Reunião Pública Mensal) 

Julho 
11 

22 (Reunião Pública Mensal) 

Agosto 
05 

19 (Reunião Pública Mensal) 

Setembro 

02 

16 

30 (Reunião Pública Mensal) 

Outubro 
14 

28 (Reunião Pública Mensal) 

Novembro 
11 

25 (Reunião Pública Mensal) 

Dezembro 
09 

23 (Reunião Pública Mensal) 

 

A calendarização, para o ano de 2017, será presente para 

conhecimento do órgão executivo municipal durante o mês de Dezembro 

de 2016. 
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b) Que, nos termos do disposto no art. 49º, do anexo I, da retrocitada 

Lei, a Reunião Pública do Executivo Municipal seja a última de cada 

mês; --------------------------------------------------------------- 

c) Por último, caso a presente proposta venha a merecer aprovação, 

por parte do Executivo, que a mesma seja publicitada pelos meios, 

formas e locais, para o efeito, legalmente, estatuídos. ------------- 

Chaves, 03 de dezembro 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. ----------- 

 

 

2.2. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO PRESIDENTE DA 

CÂMARA, COM FACULDADE DE SUBDELEGAÇÃO NOS VEREADORES E DESTES NOS 

RESPETIVOS DIRIGENTES MUNICIPAIS, NO ÂMBITO DO DL Nº 10/2015, O QUAL 

REGULA O NOVO JURÍDICO DE ACESSO E EXERCÍCIO DE ATIVIDADES COMÉRCIO, 

SERVIÇOS E RESTAURAÇÃO, E ART. 15º DO DL Nº 48/2011, DE 1 DE ABRIL, 

NA REDAÇÃO QUE LHE FOI CONFERIDA PELO DL Nº 10/2015. PROPOSTA Nº 

132/GAP/2015. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Considerando que compete à Câmara Municipal administrar o domínio 

público municipal, de acordo com o disposto na alínea qq), do nº1, do 

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

Considerando que, nos termos do art. 34º do Anexo I, da Lei nº75/2013, 

de 12 de setembro, a Câmara municipal pode delegar as suas competências 

no Presidente, com possibilidade de subdelegação em qualquer dos 

vereadores; -------------------------------------------------------- 

Considerando que a competência para administrar o domínio público 

municipal foi delegada no Presidente da Câmara, com faculdade de 

subdelegação no Vereador, por deliberação datada do dia 25/11/2015, a 

qual recaiu sobre Proposta nº 22/GAP/2015 --------------------------- 

Considerando que a aludida competência veio a ser subdelegada no 

Vereador responsável, Arqtº. Castanheira Penas, através de Despacho 

nº 30/GAP/2013, praticado pelo Presidente da Câmara, de 27/11/2013; 

Considerando que, no pretérito dia 16 de janeiro, foi publicado o DL 

nº 10/2015, de 16 de janeiro, o qual regula o novo jurídico de acesso 

e exercício de atividades comércio, serviços e restauração. Tal 

diploma legal entrou em vigor no dia 1 de março de 2015; ----------- 

Considerando que o referido regime comporta no seu clausulado uma 

profunda alteração ao modelo até aqui vigente, consagrando num único 

regime jurídico de acesso e exercício das atividades comércio, 

serviços e restauração (RJACSR); ----------------------------------- 

Considerando que, nos termos do disposto no nº1, do art. 15º do DL nº 

48/2011, de 1 de abril, na redação que lhe foi dada pelo DL nº 10/2015, 

de 16 de janeiro, compete à Camara Municipal analisar e deliberar 

sobre o pedido de autorização relativo à ocupação do espaço público 

municipal; --------------------------------------------------------- 

Considerando que compete ao Município territorialmente competente a 

emissão de autorização para acesso às atividades previstas no art. 5º 

do RJACSR, aprovado pelo DL nº 10/2015 de 16 de janeiro; ----------- 

Considerando que compete ao Município, enquanto autoridade competente 

para a emissão da permissão administrativa, proceder à verificação da 

conformidade do pedido de autorização com os dados e elementos 

instrutórios exigidos, proceder à emissão de despacho de convite ao 
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aperfeiçoamento pedido, e proceder à decisão de indeferimento liminar 

do pedido, nos termos do disposto no nº2 e 3, do art. 8º do DL nº 

10/2015, de 16 de janeiro; ---------------------------------------- 

Considerando que compete ao município, enquanto autoridade competente 

para a emissão da permissão administrativa, designar um gestor de 

procedimento, nos termos previsto no nº6, do art. 8º, e nº4º do art. 

12º, ambos do RJASR, a quem compete assegura o normal desenvolvimento 

da tramitação processual, acompanhando, nomeadamente a instrução, o 

cumprimento de prazos, a prestação de informação e os esclarecimentos 

aos interessados, bem como promover a consulta à DGAV (nº2, do art. 

10º do RJACSR); ---------------------------------------------------- 

Considerando que não tendo o legislador atribuído ao Presidente da 

Câmara a competência para o procedimento de autorização “simples” à 

semelhança da posição assumida, de forma expressa e inequívoca, 

relativamente ao procedimento de autorização conjunta, deve entender-

se que a referência ao município nos artigos 5º, 8º e 9º do RJACSR 

visa a atribuição das competências neles contempladas ao órgão 

executivo, para o procedimento do pedido de autorização; ----------- 

Considerando que a figura de delegação de poderes, constituindo um 

fenómeno de desconcentração administrativa, irá permitir uma maior 

eficácia e eficiência no tratamento de processos administrativos, 

garantindo-se, por esta via, uma maior celeridade na obtenção da 

competente decisão administrativa; --------------------------------- 

Considerando que, nos termos do disposto no nº5, do art. 44º do CPA, 

os atos praticados ao abrigo de delegação ou subdelegação de poderes 

valem como se tivessem sido praticados pelo delegante ou 

subdelegante;------------------------------------------------------- 

Considerando, por último, que importa dar certeza, segurança e paz 

jurídica aos atos praticados pelo delegado ou subdelegado, tornando-

se, para o efeito, necessária a prática do ato de delegação de 

competências no âmbito do RJACSR. ---------------------------------- 

II – Da Proposta de Delegação de Competências ----------------------- 

Neste enfoque, de acordo com as razões anteriormente aduzidas, e nos 

termos do disposto nos art. 44º a 47º do Código do Procedimento 

Administrativo: ---------------------------------------------------- 

a) Delegar no Presidente da Câmara, com faculdade de subdelegação 

nos Vereadores, a competência para analisar e decidir sobre o pedido 

de autorização relativo à ocupação do espaço público municipal, 

prevista no art. 15º do DL nº 48/2011, de 1 de abril, na redação que 

lhe foi conferida pelo DL nº 10/2015; ------------------------------ 

b) Delegar no Presidente da Câmara, com faculdade de subdelegação 

nos Vereadores, a competência para autorizar o averbamento na 

autorização, previsto no nº3, do art. 5º do RJACSR, no caso de 

alteração significativa das condições de exercício das atividades 

previstas no nº1, da referida disposição normativa, bem como a 

alteração da titularidade do estabelecimento; ---------------------- 

c) Delegar no Presidente da Câmara, com faculdade de subdelegação 

nos Vereadores e destes nos Dirigentes dos serviços municipais, 

designadamente: ---------------------------------------------------- 

i) as competências previstas no art. 8º do RJACSR quanto à 

verificação da conformidade do pedido de autorização com os dados e 

elementos instrutórios exigidos; ----------------------------------- 

ii) a emissão de despacho de convite ao aperfeiçoamento no prazo de 

5 dias ( art. 8º nº2 do RJACSR); ------------------------------------ 

iii) a designação do gestor do procedimento para cada procedimento; 
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iv) decidir sobre o indeferimento liminar do pedido de autorização 

por não se encontrar instruído com todos os elementos devidos, de 

acordo com o disposto na última parte do nº3, do art. 8º do RJACSR. 

III – Da Divulgação ------------------------------------------------- 

Proceda-se à divulgação pública do presente Despacho, através da 

afixação de editais nos lugares de estilo, e, concomitantemente, 

dever-se-á dar conhecimento do mesmo a todos os serviços municipais, 

por meio de circular informativa. ---------------------------------- 

Chaves, 07 de dezembro de 2015 ------------------------------------- 

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

(Arqº António Cândido Monteiro Cabeleira) -------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos 

contra, dos Vereadores do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula 

Cristina Barros Teixeira Santos, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo e Senhor Eng. João Adérito Moura Moutinho, aprovar a referida 

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

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

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

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

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

Mantém a sua posição, em matéria de delegação de competências do Órgão 

executivo, no Presidente da Câmara, desde que o aludido Órgão Municipal 

tomou posse. -------------------------------------------------------- 

De facto, a Câmara Municipal deve manter intactas as suas competências, 

de acordo com os argumentos já, oportunamente, aduzidos, sobre a 

matéria. ----------------------------------------------------------- 

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

De seguida, usou da palavra, a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, para apresentar, 

verbalmente, a seguinte declaração de voto: ------------------------- 

Sempre que possível, as competências administrativas devem ficar 

confiadas ao Órgão municipal que, legal e originariamente, as detém, 

não sendo aceitável restringir ou diminuir o arco de intervenção do 

Executivo Municipal. ------------------------------------------------ 

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

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

Eng. João Adérito Moura Moutinho, para apresentar, verbalmente, a 

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

Não vislumbra motivo nenhum para concretizar esta delegação de 

competências. ------------------------------------------------------ 

Numa perspetiva geral, tendo em linha de conta todos os procedimentos 

seguidos, sobre os assuntos que são agendados para a reunião do 

executivo, não compreende a razão justificadora da delegação de 

competências, ora, proposta. ---------------------------------------- 

Não é contra a transferência de competências, da Câmara Municipal para 

o Presidente da Câmara, desde que haja coerência em tal transferência, 

situação que não está evidenciada na proposta, em apreciação. ------- 

 

 

2.3.PROTOCOLO – VESPA DAS GALHAS DO CASTANHEIRO. INFORMAÇÃO 

099/GTF/2015 ------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I - Enquadramento -------------------------------------------------- 

Serve a presente informação para dar resposta ao rogado superiormente, 

com vista à análise do protocolo do BioVespa - Luta Biológica contra 

a Vespa das Galhas do Castanheiro. --------------------------------- 
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II - Fundamentação ------------------------------------------------- 

II.1 - Legislação --------------------------------------------------- 

O Decreto-Lei n.º 243/2009, de 17 de Setembro. D.R. n.º 181, Série I, 

procede à quarta alteração (e republicação) ao Decreto-Lei n.º 

154/2005, de 6 de Setembro, transpondo para a ordem jurídica interna 

várias Directivas da Comissão Europeia, sobre medidas de protecção 

contra a introdução na Comunidade Europeia de organismos prejudiciais 

aos vegetais e produtos vegetais e contra a sua propagação no interior 

da Comunidade Europeia.---------------------------------------------- 

II.2 – Parecer ----------------------------------------------------- 

A Vespa das galhas do Castanheiro (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu) 

foi detectada pela primeira vez em Portugal em finais de maio 2014 no 

Minho. Após a rebentação do castanheiro em 2015 novos focos foram 

detectados em Trás-os-Montes, na Beira Alta e na Madeira elevando para 

mais de 100, o número de freguesias afectadas. ---------------------- 

As quebras de produção podem atingir os 60-80% nas regiões afectadas, 

se não houver a aplicação de medidas de luta eficazes. -------------- 

Não excluindo outras alternativas de luta, a luta biológica tem sido 

até ao momento o processo mais eficaz no controlo desta praga e para 

tal é condição proceder-se a largadas de um parasita inseto Dryocosmus 

kuriphilus yasumatsu-Vespa das galhas do castanheiro. --------------- 

O parasita tem como hospedeiro exclusivo conhecido, a vespa das galhas 

do castanheiro, e por isso, a luta biológica só pode ser implementada 

numa fase posterior ao aparecimento dos focos. ---------------------- 

As DRAP têm por missão participar na formulação e execução das 

políticas nas áreas da agricultura, do desenvolvimento rural e das 

pescas e, em articulação com os organismos e serviços centrais 

competentes e de acordo com as normas e orientações por estes 

definidas, contribuir para a execução das políticas nas áreas de 

segurança alimentar, da protecção animal, da sanidade animal e 

vegetal, da conservação da natureza e das florestas, no quadro de 

eficiência da gestão local de recursos. ---------------------------- 

Atendendo à capacidade de dispersão territorial e aos prejuízos 

decorrentes na economia local, regional e nacional o Estado deveria 

assumir tal praga como prioritário na sua acção e disponibilizar todos 

os meios necessários, financeiros e humanos, para fazer face ao 

problema. ---------------------------------------------------------- 

Tendo em consideração, que no concelho de chaves existem condições 

propícias para a instalação e desenvolvimento dos soutos os quais com 

existência ancestral e com área de povoamentos adultos superiores a 

357 ha distribuídos pelas freguesias de montanha;-------------------- 

Considerando que os flavienses, nos últimos anos, têm apostado forte 

na plantação de novos soutos o que revela a importância da produção 

da castanha na sua economia; --------------------------------------- 

Considerando, que em 2014 foram detectados diversos focos da doença 

no concelho de Valpaços e existe grande probabilidade de a doença ter 

proliferado para o concelho de chaves, situação que pode ser confirmada 

no próximo ano; ---------------------------------------------------- 

Tendo em consideração que pela assinatura do protocolo em anexo, na 

qual figuram diversas entidades públicas e associativas, ficará 

garantido uma resposta conjunta e concertada no terreno à doença e 

como tal com maiores garantias de sucesso e maior eficácia e eficiência 

da ação. Por outro lado o conhecimento estará presente na tomada de 

decisões e reivindicações futuras, junto das instâncias governativas, 

pois também estarão envolvidas na presente luta o Ensino Superior 

através dos Institutos Politécnicos e UTAD; ------------------------- 
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Assim, este serviço considera uma mais-valia a assinatura do 

protocolo, no entanto alerta para os seguintes pontos: ------------- 

 O Município deve intervir com um parceiro na resolução do 

problema e não pela assunção de toda a responsabilidade na solução do 

problema, o estado não pode em momento algum descartar-se da sua 

responsabilidade; -------------------------------------------------- 

 A alínea c) do artigo 7.º refere que no caso de serem feitas 

largados no concelho o Município compromete-se a desencadear os 

necessários mecanismos financeiros entre Janeiro e Março para promover 

a efectivação da aquisição à RefCast, do número de largadas que for 

indicado pela comissão técnica. No nosso entender tal parágrafo pode 

levar a um entendimento de assunção total do Município na resolução 

do problema e como tal deveria ser acautelada essa situação. Assim, 

entendemos que a comissão técnica deve propor as necessidades reais 

em cada Município, em termos de largadas e a RefCast adquirir, para 

cada Município, o n.º de largadas aprovadas anualmente pelo Município 

e pela Assembleia Geral de Parceiros de forma a salvaguardar a 

sustentabilidade financeira dos Municípios ou como alternativa 

definir-se uma taxa máxima anual de comparticipação por Município e 

em caso de extrema necessidade ser reajustada anualmente em função da 

proliferação da doença. --------------------------------------------- 

 O presente protocolo não menciona os encargos financeiros anuais 

a suportar pelo Município e como tal, quando houver conhecimento, 

deverá ser aprovado em adenda ao protocolo. No presente tal pressuposto 

não é observado pois para tal é necessário: ------------------------- 

o Que a doença atinja o concelho. No caso de não ser definido 

qualquer ponto de largada no concelho, o município fica isento de dar 

qualquer contributo financeiro ao BioVespa 8alinea e do protocolo. -- 

o Que a comissão define a quantidade de largadas necessárias e que 

a Assembleia Geral de Parceiros defina, em cada ano, o valor de cada 

largada. ----------------------------------------------------------- 

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

Assim, e em coerência com o anunciado anteriormente e de forma a 

potenciar o combate da vespa das galhas do castanheiro, aconselha-se 

a adopção da seguinte estratégia procedimental: -------------------- 

1. Que o presente assunto seja agendado na próxima reunião de câmara 

com vista a autorizar a assinatura do protocolo com a ressalva que ao 

estarem definidos os montantes anuais será remetido a adenda ao 

protocolo para os devidos efeitos; ---------------------------------- 

2. Que a presente informação seja encaminhado para a unidade 

flexível de 2.º grau de gestão financeira a fim de efetuarem as 

diligências de salvaguarda de apoio financeiro, caso necessário, nos 

termos do protocolo; ----------------------------------------------- 

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

 Minuta de Protocolo ------------------------------------------- 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE ARQTO. CARLOS CASTANHEIRA PENAS DE 

2015.12.07 --------------------------------------------------------- 

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

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

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

Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, tendo tecido os seguintes comentários: --------------------- 

1 – Com alguma frequência, a adoção destas medidas de combate 

preventivo a determinadas pragas sejam perspetivadas mais no prisma 

do negócio do que no prisma da resolução do problema. --------------- 
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2 – É favorável à celebração do protocolo, em apreciação, embora não 

deixe de entender que, perante a dimensão nacional do problema 

ambiental, em causa, o mesmo poderá advir de outros Municípios não 

envolvidos no protocolo. -------------------------------------------- 

3 – Torna-se necessária a avaliação da situação, por uma entidade 

externa e independente, avaliação essa que deverá tomar posição, sobre 

o mérito das medidas preventivas e de combate, propostas no protocolo.- 

4 – Por outro lado, é, também, necessária uma efetiva monitorização 

das medidas a adotar, dos encargos financeiros a afetar e da eficácia 

de tais medidas, sendo certo que tal avaliação deverá ser devidamente 

publicitada. ------------------------------------------------------- 

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

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

Eng. João Adérito Moura Moutinho, tendo tecido os seguintes 

comentários: ------------------------------------------------------- 

Manifestar a sua concordância com a celebração do protocolo, devendo, 

todavia, ser, devidamente, ponderados os encargos financeiros que a 

autarquia irá assumir com a sua execução. --------------------------- 

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

De seguida, usou da palavra, a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, tendo tecido os seguintes 

comentários: -------------------------------------------------------

As medidas preventivas, desta natureza, são sempre bem-vindas. ------ 

O esforço financeiro da autarquia poderá trazer benefícios para o 

desenvolvimento do Concelho. ---------------------------------------- 

No entanto, devem ser devidamente acompanhadas as medidas de combate 

preventivo previstas no protocolo, sob pena das mesmas se revelarem 

pouco eficazes. ----------------------------------------------------- 

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. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

  

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 

 

 

1. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS NA SEQUÊNCIA DE UMA 

QUEDA OCORRIDA NA RUA PADRE JOAQUIM MARCELINO FONTOURA; REQ: - MARIA 

ALICE FERREIRA DINIS MOREIRA CARDOSO. INFORMAÇÃO Nº. 137/DAF/15. ---- 

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

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

I – Dos Factos ------------------------------------------------------ 

1. Através de requerimento com o registo de entrada nos serviços 

administrativos desta Autarquia Local nº 10676, de 24/09/2015, Maria 

Alice Ferreira Dinis Moreira Cardoso, veio, ao abrigo do direito de 

audiência dos interessados, apresentar um conjunto de argumentos 

tendentes a contrariar o sentido de decisão manifestado na sequência 

da deliberação tomada pelo órgão executivo municipal, em sede de sua 

reunião ordinária realizada no dia 16/10/2015, consubstanciada na 

intenção de indeferir o pedido formulado pela peticionária, no dia 
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24/09/2015, e traduzido na assunção, por parte deste Município, dos 

danos sofridos na sequência de uma queda ocorrida no dia 10 de julho, 

na Rua Padre Joaquim Marcelino Fontoura, Chaves. -------------------- 

2. Na sequência do argumentário apresentado pela peticionária, a 

Unidade Flexível de 2.º Grau de Recursos Operacionais produziu, no dia 

18 de novembro de 2015, a Informação n.º 126/UFRO/2015, e na qual 

conclui pela manutenção do sentido de decisão manifestado pela Câmara 

Municipal, em sede de sua reunião ordinária realizada no dia 

16/10/2015. -------------------------------------------------------- 

3. É, pois, no âmbito dos factos acima revisitados que se apresentam, 
de seguida, as considerações que reputamos de pertinentes no caso 

individual e concreto em apreciação. -------------------------------- 

II – Da análise dos argumentos apresentados ------------------------- 

1. O regime jurídico da responsabilidade civil extracontratual das 
Pessoas Colectivas Públicas decorrente da prática de actos ilícitos 

praticados pelo Estado e demais pessoas colectivas, aprovado pela Lei 

n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, subdivide tal responsabilidade em três 

grandes tipos, a saber: --------------------------------------------- 

a) Por danos decorrentes do exercício da função administrativa; --- 

b) Por danos decorrentes do exercício da função jurisdicional; ---- 

c) Por danos decorrentes do exercício da função político – 

legislativa. ------------------------------------------------------- 

2.  Relativamente à responsabilidade civil por danos decorrentes do 
exercício da função administrativa, o nº1, do art. 8º, do retrocitado 

diploma legal, determina em que termos existe essa responsabilidade 

exclusiva do Estado e demais pessoas coletivas públicas. ------------ 

3. A aludida disposição legal prevê, no seu clausulado, que para que 
se verifique tal responsabilidade é necessário que estejam reunidos 

os seguintes pressupostos, a saber: -------------------------------- 

a) A prática, através de órgão ou agente, de um ato ilícito (positivo 

ou omissivo), no exercício de funções públicas ou por causa delas; -- 

b) Imputação do ato a título de dolo ou mera culpa; --------------- 

c) Que desse ato tenham resultado prejuízos; ---------------------- 

d) Da verificação de um nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo 

ou dano. ------------------------------------------------------------ 

4. De igual modo dispõe o art. 483º, do Código Civil, que “aquele que, 
com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrém ou 

qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica 

obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação “. 

5. Por sua vez, o artigo 9º, do Regime da Responsabilidade Civil 
Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, determina que 

são consideradas ilícitas as acções ou omissões dos titulares dos 

órgãos, funcionários e agentes que violem disposições ou princípios 

constitucionais, legais ou regulamentares ou infrinjam regras de ordem 

técnica ou deveres objectivos de cuidado e de que resulte a ofensa de 

direitos ou interesses legalmente protegidos. ----------------------- 

6. Relativamente à culpa dos titulares de órgãos, funcionários e 

agentes, o n.º 1, do art. 10º, do retrocitado regime legal, determina 

que a mesma deve ser apreciada pela diligência e aptidão que seja 

razoável exigir, em função das circunstâncias de cada caso, de um 

titular de órgão, funcionário ou agente zeloso e cumpridor. -------- 

7. Por último, tal facto, como se viu, deverá, ainda, caracterizar-se 
como ilícito, ou seja, antijurídico ou contrário ao direito. -------- 

8. Nestes termos, a ilicitude, no âmbito da responsabilidade civil, 
pode revestir uma de duas modalidades, a saber: -------------------- 
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Ou se traduz na violação de direitos ou interesses de outrém  (lesão 

directa) ou se manifesta na violação de uma norma destinada a proteger 

interesses alheios (lesão indirecta); ------------------------------ 

9. Ora, no caso individual e concreto em apreciação, a peticionária 
afirma que os prejuízos foram provocados pela existência de um buraco 

no passeio em que a mesma circulava e que esteve na base da sua queda. 

10.   A verdade é que, ainda que a ora interessada, tenha sido lesada 

na sua dimensão patrimonial, muito concretamente, na sequência da 

queda ocorrida, a unidade orgânica responsável por estes assuntos é 

perentória em afirmar que não poderá ser imputada qualquer 

responsabilidade extracontratual ao Município no caso individual e 

concreto, quer na Informação n.º 102/UFRO/2015, de 29/09/2015, quer 

na Informação n.º 126/UFRO/2015, datada do pretérito dia 18/11/2015. 

11.  E ainda que assim não fosse, a verdade é que para se poder falar 

em omissão de um dever, por parte do Município, capaz de gerar 

responsabilidade extracontratual, é necessário, primeiro, que se 

verifique a existência de tal dever. -------------------------------- 

12. Partindo desta premissa, para que se pudesse falar em obrigação 

da Câmara reparar o passeio ou sinalizar o obstáculo, é necessário que 

o buraco em causa representasse, em face das suas características, um 

obstáculo ou perigo relevante para a circulação de peões. ---------- 

13. De facto, não poderá ser exigido à Câmara Municipal a reparação 

e ou sinalização de todas e quaisquer irregularidades ou dificuldades 

existentes na via, mas tão só daquelas que constituam obstáculo ou 

perigo à normal circulação dos seus utentes. ----------------------- 

14. Ora, salvo o devido respeito, atendendo ao facto de se tratar de 

um buraco de 2 a 3 centímetros, fazendo fé na Informação n.º 

102/UFRO/2015, da Divisão de Recursos Operacionais, julgamos, salvo 

melhor opinião, que o mesmo não constitui um obstáculo ou perigo 

relevante à circulação de peões, desde que efetuada com um mínimo de 

atenção, pelo que não se encontra abrangido pela imposição legal de 

sinalizar os obstáculos ou zonas de perigo, nos termos previstos no 

quadro legal em vigor. ---------------------------------------------- 

15. Assim, do ponto de vista estritamente jurídico, não parecem estar 

reunidos, salvo melhor opinião, os pressupostos legalmente exigíveis 

para o apuramento de responsabilidade civil extracontratual da 

Autarquia. --------------------------------------------------------- 

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

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, agora definitiva, 

substantivada no indeferimento da pretensão formulada pela requerente 

Maria Alice ferreira Dinis Moreira Cardoso, de acordo com as razões 

de facto e de direito anteriormente exaradas, bem como nas Informações 

n.º 102/UFRO/2015, de 29/09/2015 e n.º 126/UFRO/2015, datada do 

pretérito dia 18/11/2015, ambas produzidas pela Divisão de Recursos 

Operacionais; ------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

Chaves, 01 de dezembro de 2015. ------------------------------------- 

O Técnico Superior Jurista ----------------------------------------- 
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Dr. Marcos Barroco) ------------------------------------------------ 

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DRA 

SANDRA LISBOA DE 2015.12.02. ---------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, sugerindo-se que este 

assunto seja agendado para a próxima reunião do órgão executivo, em 

vista à tomada de decisão definitiva consubstanciada no indeferimento 

da pretensão formulada pela requerente, de acordo com a argumentação 

técnico jurídica vertida nesta informação. -------------------------- 

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

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

DELGADO DE 2015.12.03. ---------------------------------------------- 

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 

2015.12.03. -------------------------------------------------------- 

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. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº175/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 2. -------------------------------- 

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

DE 2015.11.02. ------------------------------------------------------ 

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 2015.11.10. ---------------------------------------------- 

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 

2015.12.02. -------------------------------------------------------- 

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 Nº183/SHSDPC/N.º65/2015. ---------- 

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

DE 2015.11.06. ------------------------------------------------------ 

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 2015.12.02. ---------------------------------------------- 

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 

2015.12.02. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

3. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. INFORMAÇÃO /PROPOSTA Nº188/ SHSDPC / N.º68/2015. ------ 

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 2015.11.16-------------------------------------------- 

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 2015.12.02. ---------------------------------------------- 

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 

2015.12.02. -------------------------------------------------------- 

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. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCAIS DESFAVORECIDOS – PROCESSO 

DE EXECUÇÃO FISCAL. ANDREIA BARROSO INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

Nº190/SHSDPC/N.º70/2015. ------------------------------------------- 

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

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

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

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

DE 2015.11.30-------------------------------------------- 

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 2015.12.03. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

2015.12.04. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

5. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – RICARDINA DE 

JESUS PEON –. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 193/SHSDPC N.º 71/2015. -------- 

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

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

se anexa à presente ata sob o n.º 6. -------------------------------- 

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

DE 2015.12.02------------------------------------------------------- 

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 2015.12.07. ---------------------------------------------- 

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 

2015.12.07. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

6. ALTERAÇÃO DO CIRCUITO ESPECIAL Nº 1 DOS TRANSPORTES ESCOLARES. 

INFORMAÇÃO/DDSC Nº150/SE Nº63/2015. --------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

O Plano de Transportes Escolares 2015/2016, prevê o circuito especial 

nº1, adjudicado por procedimento concursal (concurso público), à 

empresa Auto Viação do Tâmega, pelo preço de 75,00€/dia, que envolve 

as seguintes localidades: ------------------------------------------- 

Carregal – Adães – Vale do Galo – Sta Leocádia - Póvoa de Agrações – 

Dorna – Santa Ovaia – Fernandinho - Seixo – Loivos - Escola EB23 de 

Vidago/EB1 de Vidago (08h:30/17h:30) ------------------------------- 

Oura - Escola EB1/Jardim de Infância de Vidago (09h:00 – 15h:30 

/17h:30) ----------------------------------------------------------- 

Considerando que o Plano de Transportes Escolares do Município de 

Chaves, para o ano letivo 2014/2015, foi organizado e elaborado com 

base nas previsões de alunos fornecidas, durante o mês de Fevereiro, 

pelos Agrupamentos de Escolas do Concelho, nos termos da legislação 

em vigor; ---------------------------------------------------------- 

Considerando que o Plano de Transportes não é um documento fechado uma 

vez que é necessário responder, no início de cada ano letivo, aos 

pedidos de alteração que surgem, por parte dos Agrupamentos, em face 

das necessidades reais; --------------------------------------------- 

Considerando que o Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães, veio 

informar via correio eletrónico, que o termo das aulas dos alunos do 

2º e 3º ciclo, na Escola EB2,3 de Vidago, seria às 15h45m às segundas 

e sextas-feiras, solicitando o transporte nesse horário; ------------ 
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Considerando que o transporte desses alunos passa pela existência de 

um desdobramento, às segundas e sextas-feiras, pelas 15h45m, só para 

os alunos do 2º e 3º ciclo, passando os alunos do 1º ciclo a ser 

transportados pelas 17h30m, no horário normal; --------------------- 

Considerando que o encargo com este desdobramento é de 2.475,00€ (66 

dias x 37,50€), IVA não incluído, o que corresponde a 26 dias referente 

ao 1º período de 2015 (975,00€) e 40 dias ao 2º e 3º período do ano 

2016 (1.500,00€). --------------------------------------------------- 

Assim, e nos termos do nº 14* do Caderno de Encargos, propõe-se a V. 

Exa. a retificação do circuito especial nº1 pagando-se ao 

transportador, Auto Viação do Tâmega, o valor de 2.475,00€ (dois mil 

quatrocentos e setenta e cinco euros). ----------------------------- 

Caso esta proposta mereça concordância, salvo melhor opinião, tomo a 

liberdade de sugerir a seguinte metodologia: ----------------------- 

a) Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão ------- 

Financeira para atribuição da rúbrica orçamental, bem como, do 

respetivo compromisso, em cumprimento com a LCPA; ------------------ 

b) Esta alteração deverá ser acompanhada da minuta de contrato 

adicional; --------------------------------------------------------- 

c) O seu encaminhamento, após confirmação do acima descrito, à próxima 

reunião de Câmara para deliberação, órgão competente para autorizar 

esta despesa. ------------------------------------------------------- 

À consideração superior, ------------------------------------------- 

Chaves, 05 de outubro de 2015 -------------------------------------- 

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

Dra. Lídia Pinto --------------------------------------------------- 

* 14. ALTERAÇÃO DOS CIRCUITOS -------------------------------------- 

1. As partes contratantes obrigam-se a proceder à alteração das 

distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, 

no sentido da sua redução ou aumento, em função do número de alunos 

que efetivamente vier a ser transportado e do número de viagens a 

realizar. ---------------------------------------------------------- 

2.Tal alteração deverá ser titulada mediante a celebração de contrato 

adicional ao contrato inicial. -------------------------------------- 

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

MINUTA DO 1º ADICIONAL AO CONTRATO PARA “EXECUÇÃO DE TRANSPORTES 

TERRESTRES DE ALUNOS – CIRCUITOS ESPECIAIS - ANO LECTIVO 2015/16 - 

CIRCUITO Nº 1 -”. -------------------------------------------------- 

No dia … de ………….. de dois mil e quinze, celebram o primeiro adicional 

ao contrato de prestação de serviços, pelo preço total de € 2 475,00 

(dois mil, quatrocentos e setenta e cinco euros), acrescidos de IVA à 

taxa de 6%. -------------------------------------------------------- 

Como Primeiro Outorgante, o Município de Chaves, titular do cartão de 

Pessoa Colectiva nº 501205551, representado pelo Presidente da Câmara 

Municipal, Arqt. António Cândido Monteiro Cabeleira. --------------- 

Como segundo outorgante, Auto Viação do Tâmega, Lda., Pessoa Colectiva 

nº 500038619, com sede no Largo da Estação, 5400 - Chaves, com o mesmo 

número de matricula na Conservatória do Registo Comercial de Chaves, 

com capital social de 3.798.080,00 euros, neste acto legalmente 

representada por António Pereira, viúvo, natural de Esturãos, 

freguesia de Santiago, concelho de Valpaços, residente em S. Cipriano, 

freguesia de Serapicos, concelho de Valpaços, Contribuinte Fiscal nº 

155088955, titular do Bilhete de Identidade nº 7492420, emitido em 21 

de Outubro de 1986, pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, na 

qualidade de sócio gerente da mencionada sociedade, com poderes para 

o acto conforme consta da acta da Assembleia Geral da referida 

sociedade, realizada em 19 de Junho de 1998. ------------------------ 
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O Primeiro Outorgante celebrou com o Segundo Outorgante em 10 de 

Setembro de 2015, procº nº 26/15 no Gabinete de Notariado e 

Expropriações, um contrato tendo como objeto a “Execução de 

Transportes Terrestres de Alunos – Ano Lectivo 2015/16 – Circuitos nºs 

1, 2, 3, 6, 9 e 13”. ----------------------------------------------- 

Posteriormente, verificou-se a necessidade de executar alguns serviços 

que não se encontravam previstos no contrato inicial, ao circuito nº 

1, conforme consta da Informação nº150/SE-Nº63/15, da Divisão de 

Desenvolvimento Social de Cultural de 05 de outubro de 2015, 

devidamente sancionada pelo Presidente da Câmara Municipal, Arqt. 

António Cabeleira em …/11/2015, e pelo executivo camarário em sua 

reunião ordinária, do passado dia …/…/2015. ------------------------ 

Assim, os outorgantes contratam a execução dos aludidos serviços nos 

seguintes termos: -------------------------------------------------- 

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

Objecto ------------------------------------------------------------ 

O presente contrato adicional tem por objecto a prestação de serviços, 

pelo segundo outorgante ao primeiro outorgante, na “Execução de 

Transportes Terrestres de Alunos – Circuitos Especiais - Ano Lectivo 

2015/16 - Circuito nº 1”, nos termos da Inf. Nº 150/SE-Nº63/2015. --- 

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

Preço e condições de pagamento ------------------------------------- 

O encargo do presente adicional ao contrato é de € 2 475,00 (dois mil, 

quatrocentos e setenta e cinco euros), acrescido de IVA à taxa de 6%.  

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

Caução para garantir o cumprimento de obrigações ------------------- 

De acordo com o disposto no nº2, do Artigo 88º do Código dos Contratos 

Públicos, não há lugar à prestação de caução por parte do segundo 

contratante. ------------------------------------------------------- 

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

Legislação aplicável ----------------------------------------------- 

O presente contrato foi elaborado em cumprimento do disposto no artigo 

375º do D.L. nº 18/2008 de 29 de Janeiro – Código dos Contratos 

Públicos. ---------------------------------------------------------- 

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

Disposições finais ------------------------------------------------- 

1. A execução do presente adicional ao contrato foi autorizada por 

deliberação do executivo camarário no passado dia …. de novembro de 

2015; -------------------------------------------------------------- 

2. O presente adicional será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do Município, sob as rubricas orçamentais com a 

classificação económica: 02.02.10; Cabimento nº …../2015 de …/10/2015; 

Compromisso nº ……/2015 de …/10/2015; ------------------------------- 

3. Este contrato adicional foi elaborado em duplicado, sendo um 

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

Depois de o Segundo Outorgante ter feito prova, por certidão de que 

tem a sua situação regularizada relativamente a dívidas por impostos 

ao Estado Português e por contribuições para a Segurança Social, o 

adicional ao contrato foi assinado pelos representantes de ambas as 

partes. ------------------------------------------------------------ 

Pelo Primeiro Outorgante: ------------------------------------------ 

Pelo Segundo Outorgante: ------------------------------------------- 

Contrato nº …../15 ------------------------------------------------- 

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

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

CARLOS FRANÇA DE 2015.10.05. ---------------------------------------- 

Visto. Concordo. À consideração do Senhor Diretor de Departamento.--- 
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DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DE 2015.12.04. ---------------------------------------------- 

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 

2015.12.04. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

7. ALTERAÇÃO DO CIRCUITO ESPECIAL Nº 19 DOS TRANSPORTES ESCOLARES. 

INFORMAÇÃO DDSC Nº156/SE Nº65/2015. --------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

O Plano de Transportes Escolares 2015/2016, prevê o circuito especial 

nº19, adjudicado por procedimento concursal (concurso público), ao 

transportador Manuel Joaquim dos Santos Gonçalves, pelo preço de 

0.40€/Km, que envolve as seguintes localidades: --------------------- 

Circuito nº19 - Orjais - S. Vicente - Argemil – Escola EB1 de Mairos 

A média diária necessária para percorrer as distâncias é de 59 km -- 

Travancas – Escola EB1 de Mairos ------------------------------------ 

A média diária necessária para percorrer as distâncias é de 20 km -- 

Considerando que o Plano de Transportes Escolares do Município de 

Chaves, para o ano letivo 2015/2016, foi organizado e elaborado com 

base nas previsões de alunos fornecidas, durante o mês de Fevereiro, 

pelos Agrupamentos de Escolas do Concelho, nos termos da legislação 

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

Considerando que o Plano de Transportes não é um documento fechado uma 

vez que é necessário responder, no início de cada ano letivo, aos 

pedidos de alteração que surgem, por parte dos Agrupamentos, em face 

das necessidades reais; --------------------------------------------- 

Considerando a necessidade de transportar uma criança residente em 

Argemil da Raia para o Jardim de Infância de Mairos, Marco António 

Santos Gonçalves, que não foi mencionado nas referidas previsões; --- 

Considerando que para efetuar este transporte o referido transportador 

tem necessidade de efetuar mais 18km/dia, (4 km no período da manhã e 

14Km no período da tarde, em virtude das atividades da educação pré-

escolar terminarem pela 16h00); ------------------------------------- 

Considerando que o encargo com o referido transporte, com efeitos ao 

dia 18 de setembro de 2015 é de 1.260,00€ (175 dias x 18km/dia x 

0.40€/km), IVA não incluído, o que corresponde a 65 dias ao 1º período 

do ano 2015 (468,00€) e 110 dias ao 2º e 3º período do ano 2016 

(792,00€).---------------------------------------------------------- 

Assim, e nos termos do nº 14* do Caderno de Encargos, que refere que 

as partes contratantes obrigam-se a proceder à alteração das 

distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, 

no sentido da sua redução ou aumento, em função do número de alunos 

que efetivamente vier a ser transportado e do número de viagens a 

realizar, propõe-se a V. Exa, a retificação do circuito especial nº19 

pagando-se ao transportador, Manuel Joaquim dos Santos Gonçalves, o 

valor de 1.260,00€ (mil duzentos e sessenta euros), IVA não incluído.- 

Caso esta proposta mereça concordância, salvo melhor opinião, tomo a 

liberdade de sugerir a seguinte metodologia: ----------------------- 
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a) Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira para atribuição da rúbrica orçamental, bem como, do 

respetivo compromisso, em cumprimento com a LCPA; ------------------ 

b) Esta alteração deverá ser acompanhada da minuta de contrato 

adicional; --------------------------------------------------------- 

c) O seu encaminhamento, após confirmação do acima descrito, à próxima 

reunião de Câmara para deliberação, órgão competente para autorizar 

esta despesa. ------------------------------------------------------- 

À consideração superior, -------------------------------------------- 

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

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

Dra. Lídia Pinto --------------------------------------------------- 

* 14. ALTERAÇÃO DOS CIRCUITOS -------------------------------------- 

1. As partes contratantes obrigam-se a proceder à alteração das 

distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, 

no sentido da sua redução ou aumento, em função do número de alunos 

que efetivamente vier a ser transportado e do número de viagens a 

realizar. ---------------------------------------------------------- 

2. Tal alteração deverá ser titulada mediante a celebração de contrato 

adicional ao contrato inicial. -------------------------------------- 

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

MINUTA DO 1º ADICIONAL AO CONTRATO PARA “EXECUÇÃO DE TRANSPORTES 

TERRESTRES DE ALUNOS – CIRCUITOS ESPECIAIS - ANO LECTIVO 2015/16 - 

CIRCUITO Nº 19 -”. ------------------------------------------------- 

No dia … de ………….. de dois mil e quinze, celebram o primeiro adicional 

ao contrato de prestação de serviços, pelo preço total de € 1 260,00 

(mil, duzentos e sessenta euros euros), acrescidos de IVA à taxa de 

6%. ---------------------------------------------------------------- 

Como Primeiro Outorgante, o Município de Chaves, titular do cartão de 

Pessoa Colectiva nº 501205551, representado pelo Presidente da Câmara 

Municipal, Arqt. António Cândido Monteiro Cabeleira. --------------- 

Como segundo outorgante, Manuel Joaquim dos Santos Gonçalves, casado, 

residente na Estrada de Paradela, nº3, 5400 – 604 Águas Frias, titular 

do Bilhete de Identidade nº 114120019, Contribuinte Fiscal nº 

201054353. --------------------------------------------------------- 

O Primeiro Outorgante celebrou com o Segundo Outorgante em 11 de 

Setembro de 2015, procº nº 31/15 no Gabinete de Notariado e 

Expropriações, um contrato tendo como objeto a “Execução de 

Transportes Terrestres de Alunos – Ano Lectivo 2015/16 – Circuito nº 

19”. --------------------------------------------------------------- 

Posteriormente, verificou-se a necessidade de executar alguns serviços 

que não se encontravam previstos no contrato inicial, ao circuito 

nº19, conforme consta da Informação nº156/SE-Nº65/15, da Divisão de 

Desenvolvimento Social de Cultural de 19 de outubro de 2015, 

devidamente sancionada pelo Presidente da Câmara Municipal, Arqt. 

António Cabeleira em …/11/2015, e pelo executivo camarário em sua 

reunião ordinária, do passado dia …/…/2015. ------------------------ 

Assim, os outorgantes contratam a execução dos aludidos serviços nos 

seguintes termos: -------------------------------------------------- 

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

Objecto ------------------------------------------------------------ 

O presente contrato adicional tem por objecto a prestação de serviços, 

pelo segundo outorgante ao primeiro outorgante, na “Execução de 

Transportes Terrestres de Alunos – Circuitos Especiais - Ano Lectivo 

2015/16 - Circuito nº 19”, nos termos da Inf. Nº 156/SE-Nº65/2015. -- 

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

Preço e condições de pagamento ------------------------------------- 
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O encargo do presente adicional ao contrato é de € 1 260,00 (mil, 

duzentos e sessenta euros), acrescido de IVA à taxa de 6%. --------- 

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

Caução para garantir o cumprimento de obrigações ------------------- 

De acordo com o disposto no nº2, do Artigo 88º do Código dos Contratos 

Públicos, não há lugar à prestação de caução por parte do segundo 

contratante. ------------------------------------------------------- 

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

Legislação aplicável ----------------------------------------------- 

O presente contrato foi elaborado em cumprimento do disposto no artigo 

375º do D.L. nº 18/2008 de 29 de Janeiro – Código dos Contratos 

Públicos. ---------------------------------------------------------- 

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

Disposições finais ------------------------------------------------- 

1. A execução do presente adicional ao contrato foi autorizada por 

deliberação do executivo camarário no passado dia …. de novembro de 

2015; -------------------------------------------------------------- 

2. O presente adicional será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do Município, sob as rubricas orçamentais com a 

classificação económica: 02.02.10; Cabimento nº …../2015 de …/10/2015; 

Compromisso nº ……/2015 de …/10/2015; ------------------------------- 

3. Este contrato adicional foi elaborado em duplicado, sendo um 

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

Depois de o Segundo Outorgante ter feito prova, por certidão de que 

tem a sua situação regularizada relativamente a dívidas por impostos 

ao Estado Português e por contribuições para a Segurança Social, o 

adicional ao contrato foi assinado pelos representantes de ambas as 

partes. ------------------------------------------------------------ 

Pelo Primeiro Outorgante: ------------------------------------------ 

Pelo Segundo Outorgante: ------------------------------------------- 

Contrato nº …../15 ------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

DELGADO DE 2015.12.04. ---------------------------------------------- 

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 

2015.12.04. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

8. ALTERAÇÃO DO CIRCUITO ESPECIAL Nº 15 DOS TRANSPORTES ESCOLARES. 

INFORMAÇÃO DDSC Nº164/SE Nº67/2015. --------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

O Plano de Transportes Escolares 2015/2016, prevê o circuito especial 

nº15, adjudicado por procedimento concursal (concurso público), ao 

transportador Manuel do Couto, pelo preço de 0.44€/Km, que envolve as 

seguintes localidades: ---------------------------------------------- 
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Anelhe - Souto Velho – Arcossó – Vilas Boas – Selhariz - Vidago (alunos 

do ensino secundário) ----------------------------------------------- 

A média diária necessária para percorrer as distâncias é de 66 km --- 

Selhariz - Vila Verde de Oura - Escola EB1/JI de Vidago ------------- 

A média diária necessária para percorrer as distâncias é de 32km ---- 

Considerando que o Plano de Transportes Escolares do Município de 

Chaves, para o ano letivo 2015/2016, foi organizado e elaborado com 

base nas previsões de alunos fornecidas, durante o mês de Fevereiro, 

pelos Agrupamentos de Escolas do Concelho, nos termos da legislação 

em vigor; ----------------------------------------------------------- 

Considerando que o Plano de Transportes não é um documento fechado uma 

vez que é necessário responder, no início de cada ano letivo, aos 

pedidos de alteração que surgem, por parte dos Agrupamentos, em face 

das necessidades reais; --------------------------------------------- 

Considerando que a média diária correta para percorrer as distâncias 

Selhariz - Vila Verde de Oura - Escola EB1/JI de Vidago é de 36km/dia 

e não os 32km/dia previstos no concurso público, (5 alunos do 1º ciclo 

de Vila Verde de Oura- 12km/dia mais 4 crianças do pré-escolar 3 de 

Vila Verde de Oura e uma de Selhariz – 24Km/dia); ------------------- 

Considerando que o valor desta retificação é de 308.00€ 

(4kmx0.44€/kmx175 dias); -------------------------------------------- 

Considerando a necessidade de transportar a aluna Jéssica Raquel 

Freitas de Figueiredo, residente na localidade de Pereira de Selão, a 

frequentar a Escola Secundária Fernão de Magalhães e que não foi 

mencionada nas previsões remetidas pelo Agrupamento de Escolas Fernão 

de Magalhães, tendo o transportador que efetuar mais 8km/dia, sendo o 

valor desta retificação de 616.00€ (8kmx0.44€/kmx175 dias); --------- 

Considerando que de acordo com os horários dos alunos que frequentam 

o Ensino Secundário em Chaves (6 alunos) e na Escola Profissional de 

Chaves (10 alunos), há a necessidade efetuar as seguintes viagens, de 

Vidago para as respetivas localidades/ período de almoço, não 

previstas no referido concurso público: ----------------------------- 

- Segunda - feira – 30km/dia, Selhariz, Vilas Boas e Anelhe 

(30kmx0.44€/kmx32 dias) =422.40€; ----------------------------------- 

- Terça - feira – 8km/dia, Souto – Velho (8kmx0.44€/kmx32 dias) 

=112,64€; ---------------------------------------------------------- 

- Quarta - feira – 18km/dia, Anelhe e Arcossó (18kmx0.44€/kmx33 dias) 

=261.36€; ---------------------------------------------------------- 

- Quinta - feira – 18km/dia, Anelhe e Arcossó (18kmx0.44€/kmx34 dias) 

=269.28€; ---------------------------------------------------------- 

- Sexta - feira – 28km/dia, Vila Boas, Anelhe e Arcossó 

(28kmx0.44€/kmx33 dias) =406.56€; ----------------------------------- 

Considerando que o valor desta retificação é de 1.472.24€. ---------- 

Considerando que o encargo com as referidas retificações ao referido 

circuito, com efeitos ao dia 18 de setembro de 2015 é de 2.396.24€, 

IVA não incluído, o que corresponde a 65 dias ao 1º período do ano 

2015 (916.08€) e 110 dias ao 2º e 3º período do ano 2016 (1.480.16€).- 

Assim, e nos termos do nº 14* do Caderno de Encargos, que refere que 

as partes contratantes obrigam-se a proceder à alteração das 

distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, 

no sentido da sua redução ou aumento, em função do número de alunos 

que efetivamente vier a ser transportado e do número de viagens a 

realizar, propõe-se a V. Exa, a retificação do circuito especial nº15 

pagando-se ao transportador, Manuel do Couto, o valor de 2.396.24€ 

(dois mil trezentos e noventa e seis euros), IVA não incluído. ------ 

Caso esta proposta mereça concordância, salvo melhor opinião, tomo a 

liberdade de sugerir a seguinte metodologia: ------------------------ 
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a) Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira para atribuição da rúbrica orçamental, bem como, do 

respetivo compromisso, em cumprimento com a LCPA; ------------------- 

b) Esta alteração deverá ser acompanhada da minuta de contrato 

adicional; --------------------------------------------------------- 

c) O seu encaminhamento, após confirmação do acima descrito, à próxima 

reunião de Câmara para deliberação, órgão competente para autorizar 

esta despesa. ------------------------------------------------------- 

À consideração superior, -------------------------------------------- 

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

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

Dra. Lídia Pinto ---------------------------------------------------- 

* 14. ALTERAÇÃO DOS CIRCUITOS --------------------------------------- 

1. As partes contratantes obrigam-se a proceder à alteração das 

distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, 

no sentido da sua redução ou aumento, em função do número de alunos 

que efetivamente vier a ser transportado e do número de viagens a 

realizar. ---------------------------------------------------------- 

2. Tal alteração deverá ser titulada mediante a celebração de contrato 

adicional ao contrato inicial --------------------------------------- 

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

MINUTA DO 1º ADICIONAL AO CONTRATO PARA “EXECUÇÃO DE TRANSPORTES 

TERRESTRES DE ALUNOS – CIRCUITOS ESPECIAIS - ANO LECTIVO 2015/16 - 

CIRCUITO Nº 15 -”. ------------------------------------------------- 

No dia … de ………….. de dois mil e quinze, celebram o primeiro adicional 

ao contrato de prestação de serviços, pelo preço total de € 2 396,24 

(dois mil, três mil,  euros), acrescidos de IVA à taxa de 6%. ------- 

Como Primeiro Outorgante, o Município de Chaves, titular do cartão de 

Pessoa Colectiva nº 501205551, representado pelo Presidente da Câmara 

Municipal, Arqt. António Cândido Monteiro Cabeleira. ---------------- 

Como segundo outorgante, Manuel do Couto, casado, residente na Rua da 

Alameda Conde Caria, nº41, 5425 - 307 Vidago, titular do Bilhete de 

Identidade nº 919231, Contribuinte Fiscal nº 139779060. ------------ 

O Primeiro Outorgante celebrou com o Segundo Outorgante em 11 de 

Setembro de 2015, procº nº 32/15 no Gabinete de Notariado e 

Expropriações, um contrato tendo como objeto a “Execução de 

Transportes Terrestres de Alunos – Ano Lectivo 2015/16 – Circuito nº 

15”. --------------------------------------------------------------- 

Posteriormente, verificou-se a necessidade de executar alguns serviços 

que não se encontravam previstos no contrato inicial, ao circuito nº 

15, conforme consta da Informação nº164/SE-Nº67/15, da Divisão de 

Desenvolvimento Social de Cultural de 28 de outubro de 2015, 

devidamente sancionada pelo Presidente da Câmara Municipal, Arqt. 

António Cabeleira em …/11/2015, e pelo executivo camarário em sua 

reunião ordinária, do passado dia …/…/2015. ------------------------ 

Assim, os outorgantes contratam a execução dos aludidos serviços nos 

seguintes termos: -------------------------------------------------- 

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

Objecto ------------------------------------------------------------ 

O presente contrato adicional tem por objecto a prestação de serviços, 

pelo segundo outorgante ao primeiro outorgante, na “Execução de 

Transportes Terrestres de Alunos – Circuitos Especiais - Ano Lectivo 

2015/16 - Circuito nº 15”, nos termos da Inf. Nº 164/SE-Nº67/2015. -- 

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

Preço e condições de pagamento ------------------------------------- 
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O encargo do presente adicional ao contrato é de € 2 396,24 (dois mil, 

trezentos e noventa e seis euros e vinte e quatro cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa de 6%. ----------------------------------------------- 

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

Caução para garantir o cumprimento de obrigações ------------------- 

De acordo com o disposto no nº2, do Artigo 88º do Código dos Contratos 

Públicos, não há lugar à prestação de caução por parte do segundo 

contratante. ------------------------------------------------------- 

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

Legislação aplicável ----------------------------------------------- 

O presente contrato foi elaborado em cumprimento do disposto no artigo 

375º do D.L. nº 18/2008 de 29 de Janeiro – Código dos Contratos 

Públicos. ---------------------------------------------------------- 

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

Disposições finais ------------------------------------------------- 

1. A execução do presente adicional ao contrato foi autorizada por 

deliberação do executivo camarário no passado dia …. de novembro de 

2015; -------------------------------------------------------------- 

2. O presente adicional será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do Município, sob as rubricas orçamentais com a 

classificação económica: 02.02.10; Cabimento nº …../2015 de …/10/2015; 

Compromisso nº ……/2015 de …/10/2015; ------------------------------- 

3. Este contrato adicional foi elaborado em duplicado, sendo um 

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

Depois de o Segundo Outorgante ter feito prova, por certidão de que 

tem a sua situação regularizada relativamente a dívidas por impostos 

ao Estado Português e por contribuições para a Segurança Social, o 

adicional ao contrato foi assinado pelos representantes de ambas as 

partes. ------------------------------------------------------------ 

Pelo Primeiro Outorgante: ------------------------------------------ 

Pelo Segundo Outorgante: ------------------------------------------- 

Contrato nº …../15 ------------------------------------------------- 

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

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

CARLOS FRANÇA DE 2015.10.29. ---------------------------------------- 

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

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

DELGADO DE 2015.12.04. ---------------------------------------------- 

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 

2015.12.04. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

9. ALTERAÇÃO DO CIRCUITO ESPECIAL Nº 26 DOS TRANSPORTES ESCOLARES. 

INFORMAÇÃO DDSC Nº166/SE Nº69/2015. --------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

O Plano de Transportes Escolares 2015/2016, prevê o circuito especial 

nº26, adjudicado por procedimento concursal (concurso público), ao 

transportador Alberto Afonso Cabeleira, pelo preço de 0.35€/Km, que 

envolve as seguintes localidades: ----------------------------------- 
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Circuito nº26 - Casas Novas (Redondelo) – Escola EB1 de Rebordondo - 

A média diária necessária para percorrer as distâncias é de 26km --- 

S. Frausto - Curalha – Pastoria – JI de Casas Novas ----------------- 

A média diária necessária para percorrer as distâncias é de 61 km 

(inclui desdobramento) ---------------------------------------------- 

Casas Novas – UAEM do Caneiro --------------------------------------- 

A média diária necessária para percorrer as distâncias é de 32km ---- 

Considerando que o aluno Jorge Gabriel Teixeira Gomes, a frequentar a 

sala da UAEM da Escola EB1 do Caneiro, alterou a sua residência de 

Casas Novas para Vilarinho das Paranheiras. ------------------------- 

Considerando que a distância a percorrer de Vilarinho das Paranheiras 

à Escola EB1 do Caneiro de 56 Km/dia (14KmX4 viagens); -------------- 

Considerando que a distância contratual prevista para o transporte do 

referido aluno é de 32 Km/dia - Casas Novas – UAEM do Caneiro ------- 

A média diária necessária para percorrer as distâncias é de 32km ---- 

Considerando que para efetuar este transporte o referido transportador 

tem necessidade de realizar mais 24 Km/dia, sendo o encargo com este 

acréscimo no valor de 1.117,20€ (133 dias x 24km/dia x 0.35€/km), IVA 

não incluído, o que corresponde a 31 dias ao 1º período do ano 2015 

(260,40€) e 102 dias ao 2º e 3º período do ano 2016 (856,80€). ------ 

Assim, e nos termos do nº 14* do Caderno de Encargos, que refere que 

as partes contratantes obrigam-se a proceder à alteração das 

distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, 

no sentido da sua redução ou aumento, em função do número de alunos 

que efetivamente vier a ser transportado e do número de viagens a 

realizar, propõe-se a V. Exa, a retificação do circuito especial nº26 

pagando-se ao transportador, Alberto Afonso Cabeleira, o valor de 

1.117,20€ (mil cento e dezassete euros e vinte cêntimos), IVA não 

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

Caso esta proposta mereça concordância, salvo melhor opinião, tomo a 

liberdade de sugerir a seguinte metodologia: ------------------------ 

a) Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira para atribuição da rúbrica orçamental, bem como, do 

respetivo compromisso, em cumprimento com a LCPA; ------------------- 

b) Esta alteração deverá ser acompanhada da minuta de contrato 

adicional; --------------------------------------------------------- 

c) O seu encaminhamento, após confirmação do acima descrito, à próxima 

reunião de Câmara para deliberação, órgão competente para autorizar 

esta despesa. ------------------------------------------------------- 

À consideração superior, -------------------------------------------- 

Chaves, 29 de outubro de 2015 --------------------------------------- 

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

Dra. Lídia Pinto ---------------------------------------------------- 

* 14. ALTERAÇÃO DOS CIRCUITOS --------------------------------------- 

1. As partes contratantes obrigam-se a proceder à alteração das 

distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, 

no sentido da sua redução ou aumento, em função do número de alunos 

que efetivamente vier a ser transportado e do número de viagens a 

realizar. ---------------------------------------------------------- 

2. Tal alteração deverá ser titulada mediante a celebração de contrato 

adicional ao contrato inicial. -------------------------------------- 

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

MINUTA DO 1º ADICIONAL AO CONTRATO PARA “EXECUÇÃO DE TRANSPORTES 

TERRESTRES DE ALUNOS – CIRCUITOS ESPECIAIS - ANO LECTIVO 2015/16 - 

CIRCUITO Nº 26 -”. ------------------------------------------------- 
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No dia … de ………….. de dois mil e quinze, celebram o primeiro adicional 

ao contrato de prestação de serviços, pelo preço total de € 1 117,20 

(mil, cento e dezassete euros e vinte cêntimos), isentos de IVA. ---- 

Como Primeiro Outorgante, o Município de Chaves, titular do cartão de 

Pessoa Colectiva nº 501205551, representado pelo Presidente da Câmara 

Municipal, Arqt. António Cândido Monteiro Cabeleira. --------------- 

Como segundo outorgante, Alberto Afonso Cabeleira, casado, residente 

na Rua Fonte do Lei, nº 37, 5400 – 261 Chaves, titular do Bilhete de 

Identidade nº Cartão do Cidadão nº 02943327 – 4ZY3, válido até 

20/01/2019, Contribuinte Fiscal nº 126245100. ---------------------- 

O Primeiro Outorgante celebrou com o Segundo Outorgante em 10 de 

Setembro de 2015, procº nº 26/15 no Gabinete de Notariado e 

Expropriações, um contrato tendo como objeto a “Execução de 

Transportes Terrestres de Alunos – Ano Lectivo 2015/16 – Circuitos nºs 

1, 2, 3, 6, 9 e 13”. ----------------------------------------------- 

Posteriormente, verificou-se a necessidade de executar alguns serviços 

que não se encontravam previstos no contrato inicial, ao circuito nº 

1, conforme consta da Informação nº150/SE-Nº63/15, da Divisão de 

Desenvolvimento Social de Cultural de 05 de outubro de 2015, 

devidamente sancionada pelo Presidente da Câmara Municipal, Arqt. 

António Cabeleira em …/11/2015, e pelo executivo camarário em sua 

reunião ordinária, do passado dia …/…/2015. ------------------------ 

Assim, os outorgantes contratam a execução dos aludidos serviços nos 

seguintes termos: -------------------------------------------------- 

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

Objecto ------------------------------------------------------------ 

O presente contrato adicional tem por objecto a prestação de serviços, 

pelo segundo outorgante ao primeiro outorgante, na “Execução de 

Transportes Terrestres de Alunos – Circuitos Especiais - Ano Lectivo 

2015/16 - Circuito nº 26”, nos termos da Inf. Nº 166/SE-Nº69/2015. -- 

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

Preço e condições de pagamento ------------------------------------- 

O encargo do presente adicional ao contrato é de € 1 117,20 (mil, 

cento e dezassete euros e vinte cêntimos), isentos de IVA. --------- 

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

Caução para garantir o cumprimento de obrigações ------------------- 

De acordo com o disposto no nº2, do Artigo 88º do Código dos Contratos 

Públicos, não há lugar à prestação de caução por parte do segundo 

contratante. ------------------------------------------------------- 

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

Legislação aplicável ----------------------------------------------- 

O presente contrato foi elaborado em cumprimento do disposto no artigo 

375º do D.L. nº 18/2008 de 29 de Janeiro – Código dos Contratos 

Públicos. ---------------------------------------------------------- 

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

Disposições finais ------------------------------------------------- 

1. A execução do presente adicional ao contrato foi autorizada por 

deliberação do executivo camarário no passado dia …. de novembro de 

2015; -------------------------------------------------------------- 

2. O presente adicional será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do Município, sob as rubricas orçamentais com a 

classificação económica: 02.02.10; Cabimento nº …../2015 de …/10/2015; 

Compromisso nº ……/2015 de …/10/2015; ------------------------------- 

3. Este contrato adicional foi elaborado em duplicado, sendo um 

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

Depois de o Segundo Outorgante ter feito prova, por certidão de que 

tem a sua situação regularizada relativamente a dívidas por impostos 
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ao Estado Português e por contribuições para a Segurança Social, o 

adicional ao contrato foi assinado pelos representantes de ambas as 

partes. ------------------------------------------------------------ 

Pelo Primeiro Outorgante: ------------------------------------------ 

Pelo Segundo Outorgante: ------------------------------------------- 

Contrato nº …../15 ------------------------------------------------- 

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

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

CARLOS FRANÇA DE 2015.10.29. ---------------------------------------- 

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

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

DELGADO DE 2015.12.04. ---------------------------------------------- 

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 

2015.12.04. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

10. RETIFICAÇÃO DO CIRCUITO ESPECIAL Nº 16 E Nº 22 DO PLANO DE 

TRANSPORTES ESCOLARES. INFORMAÇÃO/DDSC Nº167/SE Nº70/2015. ---------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

O Plano de Transportes Escolares 2015/2016, prevê o circuito especial 

nº16, adjudicado por procedimento concursal (concurso público), ao 

transportador Cruz Vermelha Portuguesa, Delegação de Chaves, pelo 

preço de 0.43€/Km, que envolve as seguintes localidades: ------------ 

Circuito nº16 - Dorna – Adães – Carregal (alunos do ensino secundário)- 

A média diária necessária para percorrer as distâncias é de 32km ---- 

Almorfe – Cruzamento (alunos do 2º/3º ciclo) ------------------------ 

A média diária necessária para percorrer as distâncias é de 8 km ---- 

Matosinhos – Fornelos - Abrigo Berta Montalvão ---------------------- 

A média diária necessária para percorrer as distâncias é de 44 km --- 

Considerando que o Plano de Transportes Escolares do Município de 

Chaves, para o ano letivo 2015/2016, foi organizado e elaborado com 

base nas previsões de alunos, fornecidas nos termos da legislação em 

vigor; ------------------------------------------------------------- 

Considerando que o Plano de Transportes não é um documento fechado uma 

vez que é necessário responder, no início de cada ano letivo, aos 

pedidos de alteração que surgem, em face das necessidades reais; ---- 

Considerando que, no passado dia 16 de Junho, a Direção da Fundação 

Abrigo Berta Montalvão veio informar o Município de Chaves que, no ano 

letivo 2015/2016, o infantário com as suas respostas sociais, creche 

e pré-escolar, deixaria de funcionar; ------------------------------- 

Considerando que as crianças previstas para frequentarem a educação 

pré-escolar no Abrigo Berta Montalvão, foram matriculadas no Jardim 

de Infância de Vidago tendo o referido transportador que realizar mais 

32 Km/dia, de Loivos para Vidago (8km x 4 viagens); ----------------- 

Considerando que o encargo com este acréscimo de quilómetros é no 

valor de 2.408,00€ (175 dias x 32km/dia x 0.43€/km), IVA não incluído, 

e corresponde a 65 dias referente ao 1º período do ano 2015 (894,40€) 

e 110 dias referente ao 2º e 3º período, do ano 2016 (1.513,60€). --- 
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Considerando que o Plano de Transportes Escolares 2015/2016, também 

prevê o circuito especial nº22, adjudicado por procedimento concursal 

(concurso público), ao transportador Cruz Vermelha Portuguesa, pelo 

preço de 0.27€/Km, que envolve as seguintes localidades: ------------ 

Circuito nº22 Torre – Agrela – Castelões - Escola EB1 de Bustelo --- 

A média diária necessária para percorrer as distâncias é de 66 km -- 

Soutelinho da Raia - Calvão – Escola EB1 de Bustelo ---------------- 

A média diária necessária para percorrer as distâncias é de 60km --- 

Considerando que o transporte a Soutelinho da Raia, deixou de ser 

necessário, em virtude da alteração da residência da aluna residente 

na referida localidade, pelo que o transportador deixou de percorrer 

cerca de 20Km/dia (5 Km x 4 viagens), passando a média diária 

necessária a percorrer, referente ao circuito nº22, de 126Km/dia a 106 

Km/dia; ------------------------------------------------------------ 

Assim, e nos termos do nº 14* do Caderno de Encargos, que refere que 

as partes contratantes obrigam-se a proceder à alteração das 

distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, 

no sentido da sua redução ou aumento, em função do número de alunos 

que efetivamente vier a ser transportado e do número de viagens a 

realizar, propõe-se a V. Exa, no que respeita ao Transportador Cruz 

Vermelha Portuguesa, Delegação de Chaves, o seguinte: --------------- 

A retificação do circuito especial nº16 pagando-se ao referido 

transportador o valor de 2.408,00€ (dois mil quatrocentos e oito 

euros), IVA não incluído; ------------------------------------------- 

A retificação do circuito especial nº22, de 126 Km/dia para 106 Km/dia, 

passando o encargo, com este circuito, de 5.953,35€ para o valor de 

5.008,50€ (175 dias x 106 Km x 0,27€). ------------------------------ 

Caso esta proposta mereça concordância, salvo melhor opinião, tomo a 

liberdade de sugerir a seguinte metodologia: ------------------------ 

a) Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira para atribuição da rúbrica orçamental, bem como, do 

respetivo compromisso, em cumprimento com a LCPA; ------------------- 

b) Estas alterações deverão ser acompanhadas da minuta de contrato 

adicional; --------------------------------------------------------- 

c) O seu encaminhamento, após confirmação do acima descrito, à próxima 

reunião de Câmara para deliberação, órgão competente para autorizar 

esta despesa. ------------------------------------------------------- 

À consideração superior, -------------------------------------------- 

Chaves, 04 de novembro de 2015 -------------------------------------- 

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

Dra. Lídia Pinto ---------------------------------------------------- 

* 14. ALTERAÇÃO DOS CIRCUITOS --------------------------------------- 

1. As partes contratantes obrigam-se a proceder à alteração das 

distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, 

no sentido da sua redução ou aumento, em função do número de alunos 

que efetivamente vier a ser transportado e do número de viagens a 

realizar. ---------------------------------------------------------- 

2. Tal alteração deverá ser titulada mediante a celebração de contrato 

adicional ao contrato inicial. -------------------------------------- 

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

MINUTA DO 1º ADICIONAL AO CONTRATO PARA “EXECUÇÃO DE TRANSPORTES 

TERRESTRES DE ALUNOS – CIRCUITOS ESPECIAIS - ANO LECTIVO 2015/16 - 

CIRCUITOS Nºs 16 e 22 -”. ------------------------------------------ 

No dia … de ………….. de dois mil e quinze, celebram o primeiro adicional 

ao contrato de prestação de serviços, pelo preço total de € 1 463,15 

(mil, quatrocentos e sessenta e três euros e quinze cêntimos), 

acrescidos de IVA à taxa de 6%. ------------------------------------ 
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Como Primeiro Outorgante, o Município de Chaves, titular do cartão de 

Pessoa Colectiva nº 501205551, representado pelo Presidente da Câmara 

Municipal, Arqt. António Cândido Monteiro Cabeleira. --------------- 

Como segundo outorgante, Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de 

Chaves, com sede  na Rua Dr. Morais Sarmento, Edifício 6, Loja 24, 

5400 – 082 Chaves, titular do NIPC nº 500747749 registada na 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, neste acto legalmente 

representada por Jorge Alexandre Pinto de Almeida, titular do Cartão 

do Cidadão nº 07369488 6ZZ4, válido até 14.11.2018, na qualidade de 

representante legal. ----------------------------------------------- 

O Primeiro Outorgante celebrou com o Segundo Outorgante em 10 de 

Setembro de 2015, procº nº 28/15 no Gabinete de Notariado e 

Expropriações, um contrato tendo como objeto a “Execução de 

Transportes Terrestres de Alunos – Ano Lectivo 2015/16 – Circuitos nºs 

16, 22 e 30”. ------------------------------------------------------ 

Posteriormente, verificou-se a necessidade de executar alguns serviços 

que não se encontravam previstos no contrato inicial, aos circuitos 

nºs 16 e 22, conforme consta da Informação nº167/SE-Nº70/15, da Divisão 

de Desenvolvimento Social de Cultural de 04 de novembro de 2015, 

devidamente sancionada pelo Presidente da Câmara Municipal, Arqt. 

António Cabeleira em …/11/2015, e pelo executivo camarário em sua 

reunião ordinária, do passado dia …/…/2015. ------------------------ 

Assim, os outorgantes contratam a execução dos aludidos serviços nos 

seguintes termos: -------------------------------------------------- 

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

Objecto ------------------------------------------------------------ 

O presente contrato adicional tem por objecto a prestação de serviços, 

pelo segundo outorgante ao primeiro outorgante, na “Execução de 

Transportes Terrestres de Alunos – Circuitos Especiais - Ano Lectivo 

2015/16 - Circuitos nºs 16 e 22”, nos termos da Inf. Nº 167/SE-

Nº70/2015. --------------------------------------------------------- 

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

Preço e condições de pagamento ------------------------------------- 

O encargo total do presente adicional ao contrato é de € 1 463,15 

(mil, quatrocentos e sessenta e três euros e quinze cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa de 6%, correspondendo ao seguinte: --------- 

- Circuito nº 16 - € 2 408,00 (dois mil, quatrocentos e oito euros) 

- Circuito nº 22 – Diminuição do nº de Km/dia, passando o valor global 

do circuito a ter uma diminuição de valor correspondente a € 944,85.   

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

Caução para garantir o cumprimento de obrigações ------------------- 

De acordo com o disposto no nº2, do Artigo 88º do Código dos Contratos 

Públicos, não há lugar à prestação de caução por parte do segundo 

contratante. ------------------------------------------------------- 

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

Legislação aplicável ----------------------------------------------- 

O presente contrato foi elaborado em cumprimento do disposto no artigo 

375º do D.L. nº 18/2008 de 29 de Janeiro – Código dos Contratos 

Públicos. ---------------------------------------------------------- 

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

Disposições finais ------------------------------------------------- 

1. A execução do presente adicional ao contrato foi autorizada por 

deliberação do executivo camarário no passado dia …. de novembro de 

2015; -------------------------------------------------------------- 

2. O presente adicional será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do Município, sob as rubricas orçamentais com a 
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classificação económica: 02.02.10; Cabimento nº …../2015 de …/10/2015; 

Compromisso nº ……/2015 de …/10/2015; ------------------------------- 

3. Este contrato adicional foi elaborado em duplicado, sendo um 

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

Depois de o Segundo Outorgante ter feito prova, por certidão de que 

tem a sua situação regularizada relativamente a dívidas por impostos 

ao Estado Português e por contribuições para a Segurança Social, o 

adicional ao contrato foi assinado pelos representantes de ambas as 

partes. ------------------------------------------------------------ 

Pelo Primeiro Outorgante: ------------------------------------------ 

Pelo Segundo Outorgante: ------------------------------------------- 

Contrato nº …../15 ------------------------------------------------- 

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

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

CARLOS FRANÇA DE 2015.11.04. ---------------------------------------- 

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

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

DELGADO DE 2015.12.04. ---------------------------------------------- 

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 

2015.12.04. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

11. COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS PASSES ESCOLARES DOS ALUNOS 

CARENCIADOS QUE FREQUENTAM O ENSINO SECUNDÁRIO - ANO LETIVO 2015/2016. 

INFORMAÇÃO DDSC Nº186/SE Nº78/2015. --------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Através da Informação nº 102/2015, de 10 de julho de 2015, presente 

na reunião de Câmara de 17 de julho de 2015, foram aprovadas as normas 

de comparticipação, com vista à sua implementação no ano letivo 

2015/2016, dos passes escolares dos alunos carenciados do ensino 

secundário, e que passo novamente a expor: -------------------------- 

“- A comparticipação a 100% dos passes dos alunos provenientes da 

Escola Professor Nuno Rodrigues e do Patronato de Vilar de Nantes; - 

- A comparticipação no valor de 100%, 50% e 25% dos passes dos alunos 

que frequentam o Ensino Secundário e que apresentam dificuldades 

económicas; -------------------------------------------------------- 

Na avaliação dos pedidos de comparticipação, deverão ser 

considerados:------------------------------------------------------- 

1) O Escalão atribuído pelo S.A.S.E.( Serviço de Ação Social Escolar);- 

- Comparticipação a 100% - Situações de grave carência indicadas pelas 

direções dos Agrupamentos de Escolas, Juntas de Freguesia ou pelo 

próprio, com verificação e confirmação por parte do setor de educação;- 

- Comparticipação a 50% - Alunos com o escalão A; ------------------- 

- Comparticipação a 25% - Alunos com o escalão B; ------------------- 

- Não atribuição de comparticipação - Alunos sem escalão.” ---------- 

Em consonância com o exposto e de acordo com a deliberação de Câmara 

de 17 de julho de 2015, após a receção e avaliação dos pedidos de 

comparticipação, para o presente ano letivo, procede-se à elaboração 

de proposta, a submeter ao executivo camarário, com os valores deste 
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encargo e em cumprimento do LCPA, ser atribuída a rubrica orçamental 

e o respetivo compromisso. ------------------------------------------ 

Considerando que no âmbito dos pedidos de comparticipação financeira 

dos passes escolares dos alunos que frequentam o Ensino Secundário e 

que apresentam dificuldades económicas, deram entrada no Município de 

Chaves 45 pedidos de comparticipação, distribuídos de acordo com as 

seguintes tabelas: -------------------------------------------------- 

ESCOLA SECUNDÁRIA DR. ANTONIO GRANJO -------------------------------- 

Passe comparticipado a 100% (Patronato de Vilar de Nantes) ---------- 

Nome do aluno: Localidade 

Joana Sabrina Esteves Cardoso Vilar de Nantes 

 

Passe comparticipado a 50%- Escalão A ------------------------------ 

Nome do aluno: Localidade 

Ana Patrícia Constantino Silva Oliveira Vilar de Nantes 

Catarina Barbosa Correia S. Pedro de Agostem 

Débora Alves Pinheiro Casas de Monforte 

Leandro Meireles Nunes Casas Novas 

Sara Neves Teixeira Argemil da Raia 

Victor Silvério Costa Santa Marinha 

Passe comparticipado a 25%- Escalão B ------------------------------ 

Nome do aluno: Localidade 

Ana Rita Barbosa Fontoura Bóbeda 

David Vila Chã Santos Vila Nova de Veiga 

Helena Sofia Chaves Marto Faiões 

Liliana Cunha Sousa Pastoria 

Maria Catarina Morais Esteves Vila Frade 

Passe s/ comparticipação ------------------------------------------- 

Nome do aluno: Localidade 

Ana Rosa Costa Coutinho* Izei 

Bruno Miguel Barrigas Medeiros** Traslar 

Diogo Miguel Martins Gomes*** Bóbeda 

Ruben Figueiras Ferreira ****  Outeiro Jusão 

Considerando que a aluna Ana Rosa da Costa Coutinho (Escalão B)*, a 

frequentar a Escola Secundária Dr. António Granjo, não consta nas 

listas, referentes à faturação, remetidas pela empresa Auto Viação do 

Tâmega à Câmara Municipal de Chaves, onde constam o nome dos alunos 

que procederam ao carregamento do passe escolar, no que respeita ao 

1º período, pelo que o seu pedido de comparticipação não foi 

considerado; ------------------------------------------------------- 

Considerando que o aluno Bruno Miguel Barrigas Medeiros (Escalão A) 

**, a frequentar a Escola Secundária Dr. António Granjo, não consta 

nas listas, referentes à faturação, remetidas pela empresa Auto Viação 

do Tâmega à Câmara Municipal de Chaves, onde constam o nome dos alunos 

que procederam ao carregamento do passe escolar, no que respeita ao 

1º período, pelo que o seu pedido de comparticipação não foi 

considerado; ------------------------------------------------------- 

Considerando que o aluno Diogo Miguel Martins Gomes (S/Escalão) *** a 

frequentar a Escola Secundária Dr. António Granjo. De acordo com as 

normas aprovadas, aos alunos sem escalão não é atribuída 

comparticipação. --------------------------------------------------- 

Considerando que o aluno Ruben Figueiras Ferreira (Escalão A) ****, 

Transferido em 11/09/2015 para o ensino recorrente, pelo que o seu 

pedido de comparticipação não foi considerado. ---------------------- 

ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JÚLIO MARTINS --------------------------------- 



                                                                F. 55 

                                                                  _____________________ 
 

Passe comparticipado a 100% - Escalão A ----------------------------- 

Nome do aluno: Localidade 

Sabrina Isabel Mendonça Gonçalves Casas de Monforte 

Considerando que Sabrina Isabel Mendonça Gonçalves é uma aluna com 

necessidades educativas especiais de caráter permanente com Currículo 

Específico Individual, ao abrigo da D.L. 3/2008 de 7 de Janeiro, na 

redação que lhe foi dada pela Lei nº 22008 de 12 maio. -------------- 

De acordo com  o artigo 15º, do Decreto-lei nº 176/2012, de 2 de Agosto 

que alterou o artigo 3º, do Decreto –Lei nº 299/84, de 5 de Setembro, 

que passou a ter a seguinte redação: “ O transporte escolar é gratuito 

até ao final do 3º ciclo do ensino básico, para os estudantes menores 

que se encontram nas condições estabelecidas no artigo anterior, bem 

como para os estudantes com necessidades educativas especiais que 

frequentam o ensino básico e secundário ----------------------------- 

Passe comparticipado a 50% - Escalão A ----------------------------- 

Nome do aluno: Localidade 

André Santos Nogueira Torre de Ervededo 

Bruna Filipa Marques Barroco S. Pedro de Agostem 

Chloé Silvério Vila Verde da Raia 

Catarina Salgueiro Baltazar Lamadarcos 

Diana Moura Magalhães S. Pedro de Agostem 

João Carlos Machado Torres Selhariz 

José Pedro Gomes Lima Bustelo 

Marco João Fontes Pereira Vilarinho das 

Paranheiras 

Mónica Rafaela Costa Sousa Vidago 

Nuno Miguel Moura Branco Vila Verde da Raia 

Rute Maria Silva Santos S. Vicente 

Passe comparticipado a 25% - Escalão B ----------------------------- 

Nome do aluno: Localidade 

Daniel António Coelho Ramos Santo Estevão 

Dénis Gomes Santos Santo António de 

Monforte 

Emanuel Borges Moura Casas de Monforte 

Elisabete Sousa Freitas Peto lagarelhos 

Leandro Jorge Rosa Barros Tresmundes 

Sofia Carolina Mel Silva Casas de Monforte 

Passe s/ comparticipação ------------------------------------------- 

Nome do aluno: Localidade 

 Daniela Esteves Cunha* Assureiras de Baixo 

Considerando que a aluna Daniela Esteves Cunha (s/escalão)*, frequenta 

na Escola Secundária Dr. Júlio Martins o Curso Técnico Profissional 

Multimédia, sendo o encargo com o seu transporte escolar assumido pela 

referida escola, no âmbito do Programa POPH, pelo que o seu pedido de 

comparticipação fica sem efeito; ------------------------------------ 

ESCOLA SECUNDÁRIA FERNÃO DE MAGALHÃES ------------------------------- 

Passe comparticipado a 50%- Escalão A ------------------------------- 

Nome do aluno: Localidade 

Fábio Ferreira Cunha Paradela 

Jéssica Santos Carneiro Loivos 

Joni Eliano Sousa Carvalho Vidago 

Sara Gouveia Esteves Faiões 

Tiago Silva Almeida Vidago 

Vera Carolina Araújo Martins Sto António de Monforte 
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Passe comparticipado a 25% - Escalão B ----------------------------- 

Nome do aluno: Localidade 

Jéssica Raquel Freitas Figueiredo Pereira de Selão 

José António Fontes Silva Vidago 

Pedro Miguel Chaves Carneiro Curalha 

Sandrina Maria Morgado Rodrigues Selhariz 

Considerando que, de acordo com o exposto, as alunas Joana Sabrina 

Esteves Cardoso e Sabrina Isabel Mendonça Gonçalves, uma vez que 

procederam ao levantamento gratuito, na Empresa Auto Viação do Tâmega, 

dos correspondentes passes escolares, não constam na lista, em anexo, 

referente aos reembolsos das respetivas comparticipações; ----------- 

Considerando que, o valor previsto com este encargo, para o 1º período, 

do ano letivo 2015/2016, é de 1.971,32€, valor que inclui os dois 

passes gratuitos levantados da Empresa Auto Viação do Tâmega; ------- 

Considerando que o valor estimado, com este encargo, para o 2º e 3º 

período é no valor de 2.942,26€, tendo em conta o número de dias do 

2º e 3º período (100 dias) e os preços dos bilhetes em vigor, no 

entanto este valor pode sofrer alteração, caso haja um aumento do 

preço do tarifário. O valor das comparticipações referentes ao 2º e 

3º período é descontado, diretamente, quando da aquisição do passe, 

pelos retrocitados alunos e debitado, posteriormente ao Município, 

pela Empresa Auto Viação do Tâmega, através do Ajuste Direto 

nº22/SC/2015. ------------------------------------------------------ 

Assim, em anexo, segue o mapa com os valores referentes às 

comparticipações atribuídas aos alunos, para o respetivo reembolso, 

sendo o referido encargo no valor de 1.770,32€, referente ao 1º 

período, devendo os referidos encarregados de educação fazer prova, 

junto da contabilidade, dos pagamentos efetuados. ------------------- 

O restante encargo, no valor de 201,00€, referente aos passes 

levantados gratuitamente na Empresa Auto Viação do Tâmega, será 

suportado pelo ajuste direto nº22/SC/2015, referente à aquisição de 

bilhetes de assinatura (Passes Escolares), para o ano letivo 

2015/2016. --------------------------------------------------------- 

Caso esta proposta mereça concordância, salvo melhor opinião, tomo a 

liberdade de sugerir a seguinte metodologia: ------------------------ 

a) Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira para atribuição da rubrica orçamental, bem, como, do 

respetivo compromisso, em cumprimento com o LCPA; ------------------- 

b) O seu encaminhamento, após confirmação do acima descrito, à próxima 

reunião de Câmara para deliberação. --------------------------------- 

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

Chaves, 02 de dezembro de 2015 -------------------------------------- 

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

Dra. Lídia Pinto ---------------------------------------------------- 

Em anexo: Mapa dos alunos com o valor dos respetivos reembolsos ----- 

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

CARLOS FRANÇA DE 2015.12.02. ---------------------------------------- 

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

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

DELGADO DE 2015.12.04. ---------------------------------------------- 

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 

2015.12.04. -------------------------------------------------------- 

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



                                                                F. 57 

                                                                  _____________________ 
 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

12. AUXÍLIOS ECONÓMICOS - ANO LETIVO 2015/2016 INFORMAÇÃO Nº146/SE 

Nº62/2015 ---------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Através da Informação nº 100/SE Nº40/2014, de 09 de Julho, presente 

na reunião de Câmara de 17 de julho de 2015, foram aprovados os valores 

para o ano letivo 2015/2016, em matéria de auxílios económicos, de 

acordo com a alínea hh), do ponto 1, do artigo 33º, da Lei nº75/2013, 

de 12 de Setembro, em que compete à Câmara Municipal deliberar no 

domínio da ação social escolar, designadamente atribuição de auxílios 

económicos. -------------------------------------------------------- 

Os valores aprovados foram os seguintes: ---------------------------- 

VERBAS PARA AUXÍLIOS ECONÓMICOS ------------------------------------- 

Escalão Capitação 1º e 2º anos 3º e 4º anos 

A Escalão 1 do Abono de 

família 

60.00€ 70.00€ 

B Escalão 2 do Abono de 

família 

30.00€ 35.00€ 

Verbas a disponibilizar numa só prestação, mediante o número de 

escalões (A ou B) atribuídos aos alunos pelos Agrupamentos. -------- 

Em consonância com o exposto e no sentido de se proceder ao pagamento 

das verbas referentes aos Auxílios Económicos, ano letivo 2015/2016, 

para os alunos que frequentam o 1º Ciclo, informa-se que as verbas a 

transferir diretamente para os Agrupamentos de Escolas, de acordo com 

os escalões atribuídos, são as seguintes ---------------------------- 

- Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins ---------------- 13.445.00€ 

- Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo --------------- 12.385.00€ 

- Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães --------------- 2.885.00€ 

O valor previsto com este encargo é de 28.715.00€ (vinte e oito mil 

setecentos e quinze euros) e tem dotação na rubrica económica 

04.07.01.99. ------------------------------------------------------- 

Caso esta proposta mereça concordância, salvo melhor opinião, tomo a 

liberdade de sugerir a seguinte metodologia: ------------------------ 

a) Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira para atribuição da rubrica orçamental, bem, como, do 

respetivo compromisso, em cumprimento com o LCPA; ------------------- 

b) O seu encaminhamento, após confirmação do acima descrito, à próxima 

reunião de Câmara para deliberação. --------------------------------- 

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

Chaves, 7 de dezembro de 2015 --------------------------------------- 

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

Dra. Lídia Pinto ---------------------------------------------------- 

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

CARLOS FRANÇA DE 2015.12.07. ---------------------------------------- 

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

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

DELGADO DE 2015.12.07. ---------------------------------------------- 

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 

2015.12.07. -------------------------------------------------------- 



                                                                F. 58 

                                                                  _____________________ 
 

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

1. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DOS 

TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, DESTINADO A CUSTEAR AS 

DESPESAS COM A FESTA DE NATAL 2015. PROPOSTA Nº 123/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 do ofício com registo de entrada nº 12703, de 11 de novembro, 

o Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal 

de Chaves, enuncia os moldes em que pretende organizar a “Festa de 

Natal 2015” e solicita apoio da Autarquia, no sentido de tornar viável 

a realização do evento;---------------------------------------------- 

Considerando que a Direção do CCD/CMC, é responsável pela 

conceção/realização da Festa de Natal há já 11 anos, tendo tido, ao 

longo deste tempo, um papel fundamental na dinamização deste evento;- 

Considerando que a avaliar pelos anos passados se adivinham momentos 

de verdadeira festa e magia, tão própria desta época do ano, 

direcionada para todos os funcionários e respetiva família;---------- 

Considerando que a referida festa pela sua grandeza em termos do número 

de trabalhadores da autarquia que engloba, envolve um orçamento 

superior às receitas do CCD/CMC;------------------------------------- 

Considerando ainda que, o Natal é uma quadra festiva de incalculável 

tradição, dedicada, principalmente, à família e à solidariedade e, 

nesta justa medida requer a envolvência de todos.-------------------- 

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

Atendendo às razões de facto e de direito acima expostas, sou de 

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

a)  Que se atribua um subsídio, no valor de 7.700,00 € (Sete Mil e 

Setecentos Euros) ao CCD/CMC, destinado a custear as despesas da Festa 

de Natal 2015;------------------------------------------------------- 

b) Que seja concedido o apoio logístico solicitado para a 

organização da festa;------------------------------------------------ 

c) 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, 16 de novembro de 2015--------------------------------------- 

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

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

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

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

 

 

2. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA AO “ESTABELECIMENTO 

PRISIONAL DE CHAVES”. PROPOSTA N.º 126/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------------------------------------------ 
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O Estabelecimento Prisional de Chaves, através de mensagem enviada via 

correio eletrónico, em anexo, veio, no passado dia 21 de novembro, 

solicitar o habitual apoio da autarquia, para nesta época do ano, 

brindar a população reclusa, com a festa, alusiva à época natalícia.- 

Considerando que o Estabelecimento Prisional, não tem meios, para, por 

si só, realizar esta ação.------------------------------------------- 

Considerando que é importante para o universo dos 60 reclusos que se 

encontram em cativeiro, reforçar laços de solidariedade, amor e 

amizade, proporcionando-lhes um dia diferente.----------------------- 

Considerando que os mesmos, na sua maioria, se encontram em situação 

de grande carência e, devido à condição de reclusos vivem afastados 

dos seus familiares, encontrando-se numa grande solidão;------------- 

Considerando a importância de proporcionar um dia diferente de todos 

os outros, com atividades recreativas e culturais;------------------- 

Considerando que o pedido da entidade em referência se enquadra no 

Regulamento de Apoio a Iniciativas Regulares ou Pontuais, de Natureza 

Educativa, Desportiva, Recreativa, Cultural, Social e Outras, aprovado 

pelo Executivo Municipal em reunião de 26 de março de 2015 e sancionado 

pelo órgão Deliberativo Municipal em sessão ocorrida no dia 29 de 

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

Considerando, por último, que no uso das competências determinadas 

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

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

deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente 

existentes, nomeadamente no apoio a atividades de interesse municipal, 

de natureza social, cultural, desportiva, recreativa, ou outra.------ 

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

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

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

 Apoiar financeiramente o “Estabelecimento Prisional de Chaves”, 

no montante de 600,00 € (Seiscentos euros); ------------------------- 

 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, 21 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. ----------- 

 

 

3. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÕES DE CARÁTER 

SOCIAL, SEDEADAS EM CHAVES. PROPOSTA Nº 130/GAP/15. ----------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Justificação ---------------------------------------------------- 
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Através da Proposta nº 04/GAP/2015, presente em reunião do Executivo 

Municipal de 29 de janeiro, foi deliberado atribuir comparticipações 

financeiras às entidades abaixo identificadas, em função dos Planos 

de Atividades e restantes elementos que instruíram o pedido: -------- 

APD – Associação Portuguesa de Deficientes, IPSS (delegação do Alto 

Tâmega), com sede na Urbanização Sá Taqueiro, Praceta Bernardim 

Ribeiro, Lojas 3 e 4, em Chaves e NIF 501129430;--------------------- 

AMA – Associação Mãos Amigas, IPSS, com sede em Outeiro Seco e NIF 

507669304;---------------------------------------------------------- 

Liga dos Combatentes de Chaves, IPSS, com sede no Terreiro de 

Cavalaria, nº 2, em Chaves e NIF 500816905. ------------------------- 

Para a concretização dos projetos levados a cabo pelas entidades, 

designadamente projetos de entreajuda, apoio a estratos sociais 

desfavorecidos, projetos e atividades de caráter social, revelou-se 

insuficiente a verba atribuída.-------------------------------------- 

Nesta conformidade, e considerando que, no presente ano a atribuição 

de comparticipações financeiras às entidades que promovem atividades 

de interesse para o município foi deliberado faseadamente de forma a 

permitir uma melhor ponderação dos valores a atribuir, tendo em conta 

a disponibilidade financeira e os compromissos da autarquia, propõe-

se a atribuição dos valores constantes no mapa em anexo.------------- 

No que respeita a AAAC – Associação dos Amigos dos Animais de Chaves, 

também incluída no anexo desta proposta, refere-se que não tendo ainda 

sido contemplada com qualquer apoio no ano em curso, e considerando o 

meritório serviço que promove direcionado para a ajuda de animais, tem 

presencialmente e na sequência de diversas reuniões mantidas na 

autarquia, vindo a solicitar a competente ajuda.--------------------- 

Considerando que o apoio às entidades em referência se enquadra no 

Regulamento de Apoio a Iniciativas Regulares ou Pontuais, de Natureza 

Educativa, Desportiva, Recreativa, Cultural, Social e Outras, aprovado 

pelo Executivo Municipal em reunião de 26 de março de 2015 e sancionado 

pelo órgão Deliberativo Municipal em sessão ocorrida no dia 29 de 

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

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; ------------------------------------------ 

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 das rubricas 

mencionados no quadro anexo. Em conformidade com a LCPA - Lei dos 

Compromissos e Pagamentos em Atraso, anexam-se à presente informação 

documentos contabilísticos da Divisão Financeira. ------------------- 

Chaves, 4 de dezembro de 2015---------------------------------------- 

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

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

Quadro Sinóptico 

Anexo à proposta n.º 130/GAP/15 

Entidades 
Apoio 

Financeiro 

Actividades / 

Objectivos a apoiar 

Classificação 

Económica 

APD 2.500€  Plano de Atividades 04.07.01.99 

ASSOCIAÇÃO MÃOS AMIGAS 25.000€  Construção/Sede 08.07.01.04 

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS 

ANIMAIS 
2.500€  Plano de Atividades 04.07.01.99 

 LIGA DOS COMBATENTES 1.100€  Plano de Atividades 04.07.01.99 

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

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

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

Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, tendo tecido os seguintes comentários: --------------------- 

1 – Lamenta o facto da Associação “Amigos dos Animais” se foque, na 

sua ação, demasiadamente em duas espécies: Felinos e Caninos, 

descurando outras espécies importantes, nomeadamente as aves de 

rapina. ------------------------------------------------------------ 

2 – Isto não invalida, todavia, que vote favoravelmente à concessão 

do apoio financeiro à mencionada Associação. ------------------------ 

3 – Relativamente ao apoio a conceder à “Liga dos Combatentes”, embora 

sendo favorável à materialização de tal apoio, lamenta que a mencionada 

associação não preste a devida informação sobre os eventos 

desenvolvidos, no âmbito do seu plano de atividades. ---------------- 

4 – Sendo certo que, pessoalmente, muito prezaria, em participar em 

tais eventos desde que, como é óbvio, seja, para o efeito, convidado. 

5 – Da parte do Partido Socialista, não há qualquer constrangimento 

no sentido de participar e/ou se envolver nas comemorações e registo 

de efemérides promovidas pela dita Associação. ---------------------- 

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

Seguidamente, usou da palavra, o Presidente da Câmara, tendo 

esclarecido que o subsidio atribuído à “Liga dos Combatentes” 

justifica-se, sobretudo, pelos serviços sociais prestados pela 

associação aos seus associados e não pelas efemérides promovidas pela 

Associação. -------------------------------------------------------- 

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

Por último, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Eng. João Adérito Moura Moutinho, tendo tecido os seguintes 

comentários: ------------------------------------------------------- 

1 – Estes pedidos deveriam ser apresentados, de forma desagregada, não 

concordando, por isso, com o procedimento adotado. ------------------ 

2 – Salientou, novamente, o facto da autarquia não estar dotada de um 

regulamento municipal que discipline a concessão, transparente, de 

apoios desta natureza. ---------------------------------------------- 

3 – O Presidente da Câmara, na última sessão Ordinária da Assembleia 

Municipal, acabou por evidenciar, na justificação do Orçamento 

Municipal, a concessão desagregada e pouco significativa de apoios 

sociais concedidos pela autarquia, não sendo, tais valores 
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financeiros, justificadores do orçamento para a área de intervenção 

social. ------------------------------------------------------------ 

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

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

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

 

1- PLANEAMENTO 

 

 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 

 

 

3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 

 

 

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

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

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

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

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

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

 

 

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 8. --– 

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

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

 

 

3.3. OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO TITULADA PELO ALVARÁ N.º 11/97, PEDIDO DE 

ALTERAÇÕES ÀS CONDIÇÕES DE LICENÇA – PROCESSO N.º 412/95 – RUI JORGE 

FERNANDES MOTA – LUGAR DO LOMBO, FREGUESIA DE VILAR DE NANTES – 

INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. 

ARQUITETA DORA VIDEIRA DE 30.11.2015. ------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Introdução----------------------------------------------------- 

O requerente acima referido na qualidade de proprietário, solicitou, 

através do requerimento n.º 828/15, referente ao processo n.º 412/95, 

alterações às condições de licença da operação de loteamento titulada 

pelo alvará n.º 11/97, as quais se projetam nas especificações do lote 

n.º 3, sito no Lugar do Lombo, freguesia de Vilar de Nantes, em Chaves. 

2. Enquadramento da pretensão------------------------------------- 

No regime jurídico--------------------------------------------------- 

De acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei 555/99 de 16/12 

alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 136/2014 de 09/09, o pedido 

do interessado, enquadra-se numa alteração à licença da operação de 

loteamento titulada pelo alvará 11/97, emitido em 23 de outubro de 

1997, em nome de Maria do Carmo Antunes e Américo Soares Ribeiro.---- 
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3. Antecedentes--------------------------------------------------- 

3.1. Consulta a Entidades Externas---------------------------------- 
3.1.1. Segundo as Plantas de Ordenamento n.º 47A e B do Plano 

Diretor Municipal de Chaves, o prédio insere-se na categoria de espaço 

da classe 1 (Espaços urbanos e urbanizáveis), na Categoria 1.4 Áreas 

Peri-urbanas;------------------------------------------------------- 

Segundo as Plantas de Condicionantes n.º 47 A e B do Plano Diretor 

Municipal de Chaves, sobre o terreno impendem as seguintes servidões 

ou restrições de utilidade pública:---------------------------------- 

- Estrada Nacional – E.N. 213;--------------------------------------- 

- Servidão Aeronáutica (Aeródromo de Chaves), no entanto as alterações 

propostas não alteram a cércea máxima prevista no alvará de loteamento 

n.º 11/97. Face ao exposto considerou-se dispensar a consulta à 

entidade que tutela a referida servidão de utilidade pública, conforme 

referido na anterior informação técnica;----------------------------- 

3.1.2. Neste sentido foi consultada a entidade competente – 

Infraestruturas de Portugal em 13/07/2015, a qual manifestou a 

intenção de emitir parecer favorável à pretensão;-------------------- 

4. Análise da Pretensão ------------------------------------------ 

4.1. O requerente solicitou alterações às condições de licença da 
operação de loteamento titulada pelo alvará n.º 11/97, com incidência 

nas especificações do lote n.º 3, pretendendo introduzir as alterações 

que a seguir descrevem: --------------------------------------------- 

Lote n.º 3----------------------------------------------------------- 

- Aumento da área de implantação em 25,00m2, passando de 130,00m2 para 

155,00m2;------------------------------------------------------------ 

- Aumento da área de construção em 70,00m2, passando de 220,00m2 para 

290,00m2;------------------------------------------------------------ 

- Alteração do uso previsto de habitação unifamiliar, para habitação 

bifamiliar;--------------------------------------------------------- 

- Previsão de 4 lugares de estacionamento---------------------------- 

4.2. De acordo com o estipulado no n.º 3 do artigo 27.º do Decreto-
Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro alterado e republicado pelo Decreto-

lei n.º 136/2014 de 09/09, “a alteração à licença da operação de 

loteamento, não pode ser aprovada se ocorrer oposição escrita da 

maioria dos proprietários dos lotes constantes do alvará, devendo, 

para o efeito, o gestor de procedimento proceder à sua notificação 

para pronúncia no prazo de 10 dias”.--------------------------------- 

4.3. Na sequência da informação técnica produzida em 04-09-2015, foram 
consultados os proprietários conforme o previsto no n.º 3 do artigo 

27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro alterado e republicado 

pelo Decreto-lei n.º 136/2014 de 09/09, conjugado com o expresso no 

n.º 2 do artigo 11.º do Regulamento Municipal de Urbanização e de 

Edificação, em vigor, publicado em Diário da República em 19-10-2010, 

na 2ª Série (na altura ainda em vigor);------------------------------ 

4.4. Decorrido o prazo estabelecido para os proprietários dos lotes 
1,2 e 4, se pronunciarem sobre o presente pedido de alteração às 

especificações do alvará de loteamento n.º 11/97 não ocorreu qualquer 

tipo de oposição escrita por parte dos mesmos;----------------------- 

4.5. O pedido encontra-se corretamente instruído nos termos da 

Portaria 113/2015 de 22 de abril;------------------------------------ 

4.6. Áreas para estacionamento de veículos-------------------------- 
4.6.1. O presente pedido de alterações à licença, com incidência 

no lote designado pelo n.º3 da operação de loteamento titulada pelo 

alvará de loteamento n.º 11/97, respeita os parâmetros de 

dimensionamento definidos no ponto 3 do artigo 12.º Plano Diretor 
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Municipal de Chaves, no que se refere ao estacionamento a exigir, 

conforme o quadro explicativo que se segue:-------------------------- 

Quadro I 

Lote 

Área de 

Construção 

(m2) 

Área de 

Habitação 
Fogos 

Estacionamento 

Exigido PDM (uni) 

Estacionamento 

Previsto (uni) 

3 290,00m2 290,00m2 2 4 4 

 

4.6.2. O Plano Diretor Municipal de Chaves é omisso quando à 

exigência e quantificação dos lugares de estacionamento públicos, pelo 

que, sobre esta matéria, a título supletivo, estes serviços, 

consideraram sempre aplicar o estipulado nos parâmetros de 

dimensionamento constantes na Portaria 216-B/2008 de 3 de março 

nomeadamente: “O número total de lugares resultante da aplicação dos 

critérios anteriores é acrescido de 20 % para estacionamento 

público”.----------------------------------------------------------- 

4.6.3. Analisadas as peças desenhadas constantes do processo 

administrativo e a situação do local, pode-se concluir que a área 

acima referida cedida, se encontra materializada no local através do 

alvará de loteamento inicial nº 11/97, podendo assim enquadrar-se na 

exceção prevista no n.º 5 do artigo 12.º do P.D.M.------------------- 

4.7. Análise dos parâmetros urbanísticos---------------------------- 
A proposta que consubstancia o pedido de alterações à licença da 

operação de loteamento 11/97, com incidência nas especificações do 

lote designado pelo n.º3 cumpre a edificabilidade máxima de 0,5m2/m2 

(índice de ocupação), prevista no n.º 1 do artigo 73.º do Plano Diretor 

Municipal de Chaves, face à planta de Zonamento da proposta de Plano 

de Urbanização de Chaves1;------------------------------------------- 

4.8. Áreas de cedência ao município--------------------------------- 
4.8.1. No que respeita ao regime de cedências em loteamentos, o 

pedido de alteração à licença da operação de loteamento n.º 11/97, 

está sujeito ao descrito no artigo 21º do regulamento do Plano Diretor 

Municipal (P.D.M.), no que respeitas às alterações propostas.-------- 

4.8.2. Da aplicabilidade da norma referida, pode-se concluir que 

o pedido de alterações à licença, fica apenas sujeito ao previsto na 

alínea b) do n.º 2 do artigo 21º do P.D.M., pelo facto da área total 

do terreno objeto da operação de loteamento se manter inalterável, das 

quais as restantes alíneas estão diretamente relacionadas.----------- 

4.8.3. O 1.º pedido de alteração às especificações do alvará de 

loteamento n.º 11/97, para efeitos do regime de áreas de cedência em 

loteamentos mencionado no parágrafo anterior, consubstancia aumento 

da área bruta de construção em 70,00m2 (aumento da área de construção 

do lote 3) considera-se que sobre esta apenas recai o previsto na 

alínea b) n.º 2 do artigo 21.º do regulamento do P.D.M. no respeitante 

às alterações introduzidas (aumento da área bruta de construção em 

                                                           
1 Instrumento de planeamento em fase de conceção, cujas orientações 

têm sido adotados pelos serviços técnicos desta autarquia, para 

efeitos de limitação das zonas previstas no n.º1 do art.º 73 do 

Regulamento do P.D.M.------------------------------------------------ 

AREA DO TERRENO/LOTES EM U4 - 2500,75 M2----------------------------- 

I.C. 0,5 M/M2 = 1.250,37 M2 (2500,75 X 0.5)-------------------------- 

ÁREA DO LOTE 3 EM U4 580,00 M2--------------------------------------- 

I.C. MÉDIO AO LOTE 3 ------------------------------------------------ 

2500,75 - 1250,37---------------------------------------------------- 

580 - X ------------------------------------------------------------- 

X = 289,99 M2-------------------------------------------------------- 
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70,00m2), não se aplicando as restantes alíneas do mesmo artigo, pelo 

motivo da área do terreno inicial se manter inalterável.------------- 

4.8.4. Face ao exposto, e aplicando a norma retro citada, deverá 

a requerente compensar o município pela área não cedida para 

equipamentos públicos e que corresponde a 70,00m2 [0,00m2 < 25% 

(70,00m2) = 0,00m2 < 17,50m2)], ------------------------------------- 

4.8.5. Atendendo que as alterações introduzidas ao alvará de 

loteamento n.º 11/97, não previu áreas destinadas para equipamentos 

de utilização coletiva, aplica-se neste caso o regime das compensações 

previstas no n.º 4, do artigo 44º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12 

alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 136/2014 de 09/09, sobre 

as alterações introduzidas, a calcular nos termos do artigo 30º do 

Regulamento de liquidação de taxas e cobrança de taxas devidas pela 

realização de operações urbanísticas, conforme quadro abaixo 

apresentado:-------------------------------------------------------- 

U4 - áreas periurbanas 

         

C L K A'' V   
C3 

661,73 € 

1 0,60 0,18 17,50 700,24    

 

4.8.6. Assim a área a contabilizar para efeitos do cálculo da 

compensação devida ao município pelo proprietário, relativa às áreas 

não cedidas para integração no domínio municipal, corresponde a 17,50m2 

(resultante do aumento da área bruta de construção em 70,00m2).2----- 

4.8.7. Deverá a interessada compensar o município pelas áreas não 

cedidas, no valor de 661,73 € (seiscentos e sessenta e um euros e 

setenta e três cêntimos).-------------------------------------------- 

5. Considerações do Parecer--------------------------------------- 

5.1. Considerando que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 27º, 
do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12 alterado e republicado pela Lei n.º 

136/2014 de 09/09, não ocorreu oposição escrita por parte de nenhum 

proprietário no prazo de 10 dias, após o gestor de procedimento ter 

procedido à sua notificação, conforme o descrito no n.º 2 do artigo 

11.º do Regulamento Municipal de Chaves.----------------------------- 

5.2. Considerando que são respeitados os parâmetros urbanísticos no 
que se refere ao índice de construção e às normas legais e 

regulamentares aplicáveis, pelo que não há nada a opor à aprovação da 

alteração da operação de loteamento em análise;---------------------- 

6. Proposta de decisão-------------------------------------------- 

6.1. Face ao descrito, sou a propor que seja adotada a deliberação no 
sentido de deferir o pedido de alterações à licença, solicitado nos 

termos do artigo 27º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12 alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/14 de 09/09;-------------------- 

6.2.  Neste contexto, de acordo com o disposto no nº 1, do artigo 76º, 
do DL nº 555/99 de 16/12, e ulteriores alterações, deve ser comunicado 

ao requerente que dispõe do prazo de um ano para requerer formalmente 

                                                           
2 L – Fator de localização (Peri-urbanas – 0,6).--------------------- 

K – Coeficiente urbanístico do loteamento (Peri-urbanas – 0,18).----- 

A – Valor em metros quadrados da área não cedida.-------------------- 

V – Valor do preço por metro quadrado de construção, definido pela 

Portaria que fixa periodicamente os valores unitários por metro 

quadrado do preço de construção para efeitos de cálculo da renda 

condicionada (Portaria n.º 353/2013 de 4 dezembro – Zona II - € 700,24, 

e Lei n.º 80/2014 de 19 de setembro).------------------------------ 

C – Valor da Compensação devida ao Município.------------------------ 
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a emissão do 1.º aditamento ao Alvará de Loteamento n.º 11/97,sob pena 

de caducidade desta deliberação, conforme previsto no n.º 2 do artigo 

71.º do citado diploma legal, devendo para o efeito instruir o seu 

pedido com os elementos mencionados no n.º 1, do artigo 2.º, da 

Portaria n.º 216-E/2008 de 03/03, designadamente:-------------------- 

 Planta de síntese da operação de loteamento em base transparente 

(5 exemplares) ------------------------------------------------------ 

 Descrição pormenorizada dos lotes com indicação dos artigos 

matriciais de proveniência;------------------------------------------ 

 Atualização das certidões da conservatória do registo predial 

anteriormente entregue, no caso de estas não se encontrarem válidas. 

Mais se informa que pela emissão do aditamento ao alvará deverão ser 

liquidadas as correspondentes taxas previstas pelo artigo 117.º, do 

Decreto-Lei n.º 136/14 de 09/09/99, as quais se encontram 

estabelecidas no Regulamento de liquidação e cobrança de taxas devidas 

pela realização de operações urbanísticas;--------------------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 02.12.2015:--------------- 

Visto. Concordo. Atentos os fundamentos de facto e de direito 

enunciados na presente informação, sou a propor que superiormente seja 

deliberado o pedido de alterações à licença de operação de loteamento 

titulada pelo alvará n.º 11/97.-------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.12.03. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR ARQ. CARLOS AUGUSTO 

CASTANHEIRA PENAS, DATADO DE 03.12.2015. ---------------------------- 

A reunião de Câmara.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.4. NÚCLEO DE PRODUÇÃO DE SUÍNOS, PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA – 

PROCESSO N.º 541/15 – QUINTA DO BIZARO, LDA. – LUGAR DO TORRÃO, VILA 

VERDE, OURA, FREGUESIA DE VIDAGO – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENGENHEIRA BRANCA FERREIRA DE 

10.11.2015. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Quinta do Bizaro, LDA, apresenta sob requerimento n.º 1402/15, 

referente ao processo n.º 541/15, pedido de informação prévia, para 

construção de uma exploração pecuária -“suinicultura”, situada no 

lugar do Torrão, n.º 37, Vila Verde, Oura, freguesia de Vidago (União 

das freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das 

Paranheiras) no concelho de Chaves.---------------------------------- 

LOCALIZAÇÃO--------------------------------------------------------- 

De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio rústico tem a área de 9 750.00 m2 está inscrito 

na matriz com o n.º 1173 e descrito na Conservatória sob o n.º 

10/19851028, da freguesia de Selhariz.------------------------------- 

INSTRUÇÃO DO PEDIDO-------------------------------------------------- 
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O processo está instruído de acordo com o disposto no anexo I e n.º 9 

do anexo II da Portaria 113/2015 de 22 de Abril, designadamente:-----  

- Certidão da Conservatória do Registo Predial;---------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento, do plano Diretor Municipal;------ 

- Memória descritiva e justificativa;-------------------------------- 

- Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do pedido de 

informação prévia, quanto ao cumprimento das normas legais e 

regulamentares aplicáveis;------------------------------------------ 

- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à 

escala de 1:2000;---------------------------------------------------- 

- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- 

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

NO REGIME JURÍDICO--------------------------------------------------- 

O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto no 

art.º 14 – pedido de informação prévia do Dec.- Lei 555/99, alterado 

e republicado pelo Dec.- Lei 136/2014 de 9 de Setembro.-------------- 

NAS DISPOSIÇÕES DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL  ------------------------ 

O prédio rústico tem na sua totalidade 9 750.00 m2 (segundo prova 

documental – Certidão da Conservatória do Registo Predial) e está 

inserido em espaço de classe 4 – espaço agrícola e florestal – na 

categoria 4.3 – espaço agroflorestais, na subcategoria 4.3.A – espaços 

agroflorestais comuns de acordo com as plantas de Ordenamento do Plano 

Diretor Municipal; -------------------------------------------------- 

Segundo a planta de condicionantes n.º 61 A, sobre o terreno não recai 

nenhuma restrição/servidão de utilidade pública;--------------------- 

NO REGIME DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PECUÁRIA (NREAP) ---------------- 

De acordo com o disposto no art.º8 do NREAP, a entidade coordenadora 

é a Direção Regional de Agricultura e Pescas, no entanto, e de acordo 

com o articulado do art.º 55 do mesmo diploma legal, tratando-se de 

uma atividade pecuária das classes 1 ou 2, cuja instalação, ampliação 

ou alteração envolva a realização de obra sujeita a controlo prévio, 

pode o requerente apresentar, pedido de informação prévia sobre a 

operação urbanística, não estando a decisão deste pedido dependente 

de decisão da entidade coordenadora sobre o pedido de autorização ou 

sobre a declaração prévia. Se o requerente solicitar pedido de licença 

ou comunicação prévia, a Câmara Municipal só pode decidir depois de 

proferida a decisão favorável ou favorável condicionada sobre o pedido 

de autorização ou sobre a declaração prévia da atividade pecuária, da 

entidade coordenadora (DRATM).--------------------------------------- 

3.-ANÁLISE DA PRETENSÃO/PARECER-------------------------------------- 

Da análise do pedido de viabilidade apresentado, constata-se que:---- 

O requerente propõe a construção de uma exploração agropecuária, 

destinada a “produção de suínos”, com a área bruta de construção de 

447.70 m2;----------------------------------------------------------- 

Face á categoria de espaço em que se insere a parcela de terreno – 

categoria 4.3 – espaço agroflorestal comum, está vocacionado ao uso 

pretendido, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 2 do art. 36 

do Regulamento do Plano Diretor Municipal;--------------------------- 

O pedido apresentado, cumpre o especificado na alínea e) do n.º 2 do 

art.º 36 do Plano Diretor Municipal, ou seja, (área do terreno x índice 

de construção) = 9 750.00 m2 X 0.25 m2/m2 = 2 437.50 m2 (máxima área 

bruta de construção permitida)> 447.70 m2 (área bruta de construção 

pretendida);-------------------------------------------------------- 

É garantido o afastamento de 200 metros, do armazém pecuário, as linhas 

limites dos aglomerados, e a quaisquer outras edificações 

preexistentes, licenciadas, ou previstas em projeto de ordenamento 
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urbano plenamente eficaz, pelo que cumpre o especificado na alínea b) 

do n.º 2 do art.º 36 do Plano Diretor Municipal;--------------------- 

É garantido o afastamento de 10 metros, entre o perímetro da edificação 

pecuária e as estremas da parcela, pelo que cumpre o especificado na 

alínea c) do n.º 2 do art.º 36 do Plano Diretor Municipal;----------- 

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

Assim, face ao exposto o pedido agora apresentado, está em condições 

de merecer parecer favorável, dado que respeita o disposto no n.º 2 

do artigo 36 do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves.---- 

Dê-se conhecimento ao Sr.º Almerindo Rodrigues Almeida, na qualidade 

de proprietário do prédio rústico inscrito na matriz com o n.º 1173 e 

descrito na Conservatória sob o n.º 10/19851028, da freguesia de 

Selhariz, da abertura do presente procedimento, de acordo com o 

previsto no n.º4 e 5 do art.º 14 do RJUE.---------------------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 26.11.2015:--------------- 

Visto. Concordo. Atentos os fundamentos de facto e de direito 

enunciados na presente informação, sou a propor que superiormente seja 

adoptada deliberação no sentido da emissão de parecer favorável ao 

pedido de informação prévia em presença.----------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.12.03. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR ARQ. CARLOS AUGUSTO 

CASTANHEIRA PENAS, DATADO DE 03.12.2015. ---------------------------- 

A reunião de Câmara.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.5. DESTAQUE DE PARCELA, PEDIDO DE CERTIDÃO – PROCESSO N.º 463/15 – 

FERNANDO DA SILVA LIMA – LUGAR DE MOCHOS, FREGUESIA DE FAIÕES – 

INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. 

ENGENHEIRA CONCEIÇÃO REI DE 23.10.2015. ----------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.1- Através do requerimento registado no Departamento de Coordenação 

Geral, com o nº 1209/15, de 04-08-2015, referente ao processo nº 

463/15, o Srº Fernando da Silva Lima, solicita a emissão de certidão 

de destaque de uma parcela de terreno, a destacar do prédio rústico 

inscrito na matriz predial da freguesia de Faiões sob o artigo 2000 e 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves com o nº 

1617/20150129.------------------------------------------------------ 

1.2-Sob o requerimento nº 1432/15, o interessado apresenta certidão 

de teor do prédio rústico inscrito na matriz predial da freguesia de 

Faiões sob o artigo 2000º, com a seguinte descrição – Vinha com 3100 

pés, 6 figueiras e 2 pereiras.--------------------------------------- 

LOCALIZAÇÃO--------------------------------------------------------- 

O prédio rústico, objecto do presente pedido de destaque, possui a 

área de 16 940 m2 e está inscrito na matriz predial da freguesia de 

Faiões sob o artigo 2000 e descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Chaves com o nº 1617/20150129.------------------------------------ 
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2-ANTECEDENTES------------------------------------------------------ 

Consultado o Arquivo Municipal, constata-se que existem como 

antecedentes do presente pedido solicitado sob o requerimento nº 

1209/15, os seguintes processos:------------------------------------- 

-Alvará de obras de construção nº 784/87, de 13/10/87, titulando o 

licenciamento de habitação3 unifamiliar de R/C e andar, com área de 

316,50 m2. ---------------------------------------------------------- 

No processo consta Escritura de Compra e Venda do rústico, sito no 

lugar dos Mochos, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de 

Faiões sob o artigo 2000º não descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Chaves.--------------------------------------------------- 

-Alvará de Utilização nº 218/09, de 20-10-2009, titulando por despacho 

superior de 03-10-2009, a autorização para a utilização de habitação 

unifamiliar.-------------------------------------------------------- 

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

O processo está instruído de acordo com o disposto no artigo 19º do 

Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação.---------------- 

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

NO REGIME JURÍDICO -------------------------------------------------- 

O pedido do interessado enquadra-se nos termos do disposto no nº 5 do 

artigo 6º4 do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, com a redacção dada 

pelo Decreto-Lei nº 136/2014, de 9/9, adiante designado RJUE.-------- 

2.2-Nas Disposições do Plano Diretor Municipal----------------------- 

De acordo com a planta de Ordenamento nº 34 B do Plano Diretor 

Municipal, a parcela de terreno que se pretende destacar possui a área 

de 8 470 m2 e está inserida em espaço da classe 4 (Espaços Agrícolas 

e Florestais), na Categoria 4.3 (Espaços Agro-Florestais) e na Sub-

Categoria 4.3-A ( Espaços Agro-Florestais Comuns)-------------------- 

Segundo a planta de condicionantes nº 34 B, sobre o terreno não impende 

nehuma servidão ou restrição de utilidade pública.------------------- 

3-ANÁLISE DO PEDIDO ------------------------------------------------- 

3.1-A área a destacar é de 8 470 mº e está inserida em espaços da Sub-

Categoria 4.3-A (Espaços Agro-Florestais Comuns), na envolvência 

imediata dos aglomerados, em áreas exteriores ao seu perímetro e 

exclusivamente ao longo dos troços das suas vias de acesso demarcados 

nas plantas de Ordenamento do Plano Diretor Municipal (áreas a que se 

refere o nº 5 do artigo 37º do regulamento do PDM).------------------ 

3.2-É proposto que a parcela sobrante (mãe), possua também a área de 

8 470 m2, estando igualmente inserida em espaço da Sub-Categoria 4.3-

A (Espaços Agro-Florestais Comuns), na envolvência imediata dos 

aglomerados, em áreas exteriores ao seu perímetro e exclusivamente ao 

longo dos troços das suas vias de acesso demarcados nas plantas de 

Ordenamento do Plano Diretor Municipal áreas a que se refere o nº 5 

                                                           
3 Actualmente inscrita na matriz predial urbana da freguesia de Faiões 

sob o artigo 531º, com a Superfície Coberta de 172 m2, conforme 

certidão de teor constante no processo a folha nº 18.---------------- 
4 Artigo 6º - Isenção de licença------------------------------------- 

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 fixada nos termos da lei geral para a 

região respectiva. -------------------------------------------------- 
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do artigo 37º do regulamento do PDM). Nesta parcela já se encontra 

erigida a habitação Unifamiliar, construída sob o alvará de obras de 

construção nº 784/87, de acordo co a Planta de Destaque – Des.nº 5, 

constante no processo a folha nº 1.---------------------------------- 

3.3-Para a parcela a destacar de 8470 m2, estima-se a área de 

implantação de 120 m2 e a área bruta de construção de 240 m2. -------    

Aplicando a capacidade construtiva à parcela, temos para 8470 m2 (área 

da parcela a destacar) x 0,1 m2/m2 (índice de construção do local) = 

847 m2 (máxima área bruta de construção permitida)> 240 m2 (área bruta 

de construção proposta). A parcela confronta a Norte com caminho 

público ------------------------------------------------------------ 

3.4- Na parcela sobrante, já se encontra erigida a habitação 

Unifamiliar, construída sob o alvará de obras de construção nº 784/87, 

com a área de implantação de 145 m2 e a área bruta de construção de 

290 m2. Confronta a Norte também com caminho público.---------------- 

3.5-A parcela sobrante não possui a unidade mínima de cultura fixada 

para a região – 3 ha5, conforme expresso na Portaria nº 202/70, de 21 

de Abril, não respeitando o disposto na alínea b) do nº 5 do artigo 

6º6 do RJUE.--------------------------------------------------------- 

4- PROPOSTAS DE DECISÃO ---------------------------------------------  

4.1-Face ao acima exposto, o pedido do interessado não cumpre 

simultaneamente as condições expressas nas alíneas a) e b) do nº 5 do 

artigo 6º do RJUE., não sendo passível de merecer parecer favorável.- 

4.2-Neste contexto, o presente processo administrativo registado com 

o nº 463/15, deverá estar presente em reunião de câmara para que o 

Executivo delibere indeferir o pedido de emissão de certidão de 

destaque, solicitado sob o requerimento nº 1209/15.------------------ 

4.3-De acordo com o disposto nos artigos 121º7 e 122º8 do Código de 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 

                                                           
5 Considerando-se que o terreno é de sequeiro, a unidade mínima de 

cultura é de 3 ha, de acordo com a Portaria nº 202/70, de 21 de Abril. 
6 Artigo 6º - Isenção de controlo prévio----------------------------- 

5-Nas áreas situadas fora dos perímetros urbanos, os atos 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 fixada nos termos da lei geral para a 

região respectiva. -------------------------------------------------- 
7 Artigo 121º - Direito de Audiência Prévia-------------------------- 

1-Sem prejuízo do disposto no artigo 124º, os interessados têm o 

direito de ser ouvidos no procedimento antes de ser tomada a decisão 

final, devendo ser informados, nomeadamente, sobre o sentido provável 

desta.-------------------------------------------------------------- 

2-No exercício do direito de audiência, os interessados podem 

pronunciar-se sobre todas as questões com interesse para a decisão, 

em matéria de facto e de direito, bem como requerer diligências 

complementares e juntar documentos.---------------------------------- 

3-A realização da audiência suspende a contagem de prazos em todos os 

procedimentos.------------------------------------------------------ 
8 Artigo 122º - Notificação para a audiência------------------------- 

1-Para efeito do disposto no artigo anterior, o órgão responsável pela 

direcção do procedimento determina, em cada caso, se a audiência se 



                                                                F. 71 

                                                                  _____________________ 
 

7/1, deve ser dada ao interessado o prazo de 10 dias para, em audiência 

prévia vir a processo dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido da 

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

A notificação deve ser realizada nos termos do disposto no nº1 e 2 do 

artigo 122º do CPA.-------------------------------------------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 24.11.2015:--------------- 

Visto. Concordo. Atentos os fundamentos de facto e de direito 

enunciados na presente informação, propõe-se que superiormente seja 

adoptada deliberação conducente à adopção de um projecto de decisão 

de indeferimento da pretensão.--------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.12.04. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR ARQ. CARLOS AUGUSTO 

CASTANHEIRA PENAS, DATADO DE 04.12.2015. ---------------------------- 

A reunião de Câmara.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.6. INSTALAÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS EM INFRAESTRUTURAS 

PRÉ-EXISTENTES, PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA – PROCESSO N.º 395/15 

– NOS – COMUNICAÇÕES, SA. – RUA ALFERES JOÃO BATISTA, FREGUESIA DE 

SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO DA SRA. ENGENHEIRA CONCEIÇÃO REI DE 04.12.2015. ---------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Através do requerimento registado no Serviço de Expediente Geral com 

o nº 7832 e nesta unidade orgânica com o nº 1075/15, em 13-07-2015, a 

interessada apresenta a comunicação prévia para a passagem de cabos 

em infraestruturas pré-existentes9 e para a qual foi solicitada a 

devida autorização à entidade responsável, na ruas abaixo indicada, 

situada na freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves:------- 

-Rua Alferes João Batista, em condutas existentes  – 61 ml;---------- 

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

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

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

                                                           

processa por forma escrita ou oral e manda notificar os interessados 

para, em prazo não inferior a 10 dias, dizerem o que se lhes oferecer. 

2-A notificação fornece os projecto de decisão e demais elementos 

necessários para que os interessados possam conhecer todos os aspectos 

relevantes para a decisão, em matéria de facto e de direito, indicando 

também as horas e o local onde o processo pode ser consultado.------- 

3-No caso de haver sítio na Internet da entidade em causa onde o 

processo possa ser consultado, a notificação referida no número 

anterior deve incluir a indicação do mesmo para efeitos de o processo 

poder também ser consultado pelos interessados pela via electrónica.- 
9 O sublinhado é nosso.---------------------------------------------------- 
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O pedido da interessada tem enquadramento legal nos termos do disposto 

no artigo 3º10 do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

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

2.2-No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação---------------- 

A construção de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de 

comunicações electrónicas estão sujeitos a licença administrativa nos 

termos do disposto na alínea i) do nº 2 do artigo 4º11, do Decreto-Lei 

nº 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 

136/2014, de 9/9 (RJUE), corrigindo-se o pedido nos termos do disposto 

no nº 2 do artigo 108º do Código de Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7/1.------------------------- 

2.3-No regime aplicável à construção de infraestruturas aptas ao 

alojamento de redes de comunicações electrónicas, aprovado pelo 

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

Lei nº 258/2009, de 25/9,-------------------------------------------- 

As obras de infraestruturas, pretendidas pela interessada tem 

enquadramento legal nos termos do disposto no artigo 13º12 do Decreto-

Lei nº 123/2009, de 21/5, na sua versão final, devendo as empresas de 

comunicações dar cumprimento aos artigos 8º13 e 9º do mesmo diploma 

legal.-------------------------------------------------------------- 

                                                           
10 Artigo 3º - Licença Municipal------------------------------------- 

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

municipal do concelho de Chaves carece de licença municipal, com 

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

de isenção expressamente previstos.---------------------------------- 
11 Artigo 4º  - Licença, comunicação  prévia e autorização----------- 

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

i) As demais operações urbanísticas que não estejam sujeitas a 

comunicação prévia ou isentas de controle prévio, nos termos do 

presente diploma.--------------------------------------------------- 
12 Artigo 13º Direito de acesso a infraestruturas aptas ao alojamento 

de redes de comunicações electrónicas-------------------------------- 

1-As entidades referidas no artigo 2º estão obrigadas a assegurar às 

empresas de comunicações electrónicas o acesso às infraestruturas 

aptas ao alojamento de redes de comunicações electrónicas que detenham 

ou cuja gestão lhes incumbe.----------------------------------------- 

2-O acesso referido no nº anterior deve ser assegurado em condições 

de igualdade, transparência e não discriminação, mediante condições 

remuneratórias orientadas para os custos, nos termos do artigo 19º.-- 

3-Os procedimentos para a obtenção do direito de acesso devem ser 

céleres, transparentes e adequadamentwe publicitados, não podendo 

ultrapassar o prazo máximo de 20 dias apos a efectiva receção do pedido 

de acesso, nos termos do nº 2 do artigo 20º.------------------------- 

4-Pela utilização  de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de 

comunicações electrónicas que pertencem ao domínio público ou 

privativo das autarquias locais é devida a taxa a que se refere o 

artigo 106º da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovada pela Lei nº 

5/2004, de 10/2, não sendo, neste caso, cobrada qualquer outra taxa, 

encargo, preço ou remuneração.--------------------------------------- 

5-Aos casos referidos no nº anterior não é aplicável o disposto no 

artigo 19º do Decreto-Lei nº 123/2009, de 21/5, alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei nº 258/2009, de 25/9.------------------------------- 
13 Artigo 8º - Obrigações das empresas de comunicação electrónicas 

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

Quando efectuem obras no domínio público municipal, as empresas de 

comunicações electrónicas ficam obrigadas:--------------------------- 
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PARECERES INTERNOS-------------------------------------------------- 

No processo constam os seguintes pareceres, os quais devem ser dados 

a conhecer à interessada:-------------------------------------------- 

 -Parecer favorável da Srª Engª Maria Madalena S. Durão Branco, a 

exercer funções na Divisão de Obras Públicas, emitido em 01-09-2015. 

 -Parecer favorável do Srº Engº eletrotécnico Nuno Bento, a exercer 

funções no Sector de Estudos, Acompanhamento e Análise desta unidade 

orgânica, emitido em 18-11-2015.------------------------------------- 

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

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

construção de novas infraestruturas que consistem na instalação de 

tubagem em vala, com uma extensão de 61 metros, trabalhos a serem 

realizados na rua Alferes João Batista, freguesia de Santa Maria Maior. 

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

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

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

O valor da caução é de € 636 (seiscentos e trinta e seis euros), com 

IVA incluído, atenta ao parecer da Divisão de Obras Públicas, datado 

de 01-09-2015.------------------------------------------------------ 

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

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

Municipal delibere deferir o pedido de licenciamento14 da construção 

de novas infraestruturas, aptas ao alojamento de redes de comunicações 

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

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

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

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

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

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

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

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

-Extensão da rede de Telecomunicações– 61 ml------------------------- 

-Tipo de obra – Instalação da Rede de Distribuição de Televisão por 

Cabo, Internet e Telefone.------------------------------------------- 

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

-Pela apreciação do pedido (Art.17º)………………………………………….…………….…..52,20 € 

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

-Por cada período de 30 dias (alínea a) do artigo 

21º)…………………................................................…….3,10 € 

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

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

20º)………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….61,00 € 

TOTAL A PAGAR………………………………………………………………………………….…………………………………………126,75 € 

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

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

emitido o alvará, no prazo de 30 dias, nos termos do nº 2 do artigo 

7º do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

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

                                                           

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

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

b) À reparação das infraestruturas que sejam danificadas em 

consequência da intervenção.----------------------------------------- 
14 Artigo 6º - Caducidade da deliberação----------------------------- 

A licença caduca se, no prazo de noventa dias a contar da sua 

notificação, não for requerida a emissão do respectivo alvará.------- 
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4.3-Caso sobre a presente informação recaia deliberação favorável do 

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

4.3.1- Envio de um exemplar do processo nº 395/15, à Divisão de Obras 

Públicas (DOP) e outro exemplar ao Srº  Engº Nuno Bento,  a exercer 

funções no Sector de Estudos, Acompanhamento e Análise de Projectos 

(SEAAP), desta unidade orgânica, para fiscalização dos referidos 

trabalhos, acompanhados da fotocópia da presente informação técnica; 

4.3.2-Envio da fotocópia do requerimento nº 1075/15, acompanhado da 

Planta de Localização à escala 1/1000, constantes no processo a folhas 

nº 121, 132, 134 e da presente informação, à Divisão de Recursos 

Operacionais (DRO),  para conhecimento.------------------------------ 

4.4-Após a emissão15 do título, o Sector de Apoio Administrativo desta 

divisão deverá dar a conhecer às unidades orgânicas acima referidas, 

DOP, DRO e ao Srº Engº Nuno Bento a exercer funções no SEAAP, desta 

unidade orgânica tal ocorrência para efeito de fiscalização e 

conhecimento-------------------------------------------------------- 

4.5-Os referidos traçados finais serão posteriormente remetidos  ao  

Sector de Sistemas de Informação Geográfica (SSIG),  para  efeitos de 

cadastro desta infraestrutura e para posterior cálculo da respectiva 

renda anual a ser paga pela  entidade concessionária,  de acordo com 

o disposto  no nº8 do artigo 20º do Regulamento de Taxas de  “Serviços, 

Atividades e Licenciamento Diversos”.-------------------------------- 

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

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

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 07.12.2015:--------------- 

Visto. Concordo. Atentas as razões de facto e de direito enunciadas 

na presente informação, sou a propor que superiormente seja adoptada 

deliberação no sentido de deferimento do licenciamento das obras em 

causa.-------------------------------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.12.07. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR ARQ. CARLOS AUGUSTO 

CASTANHEIRA PENAS, DATADO DE 07.12.2015. ---------------------------- 

A reunião de Câmara.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

                                                           
15 Artigo 80º  - Início dos trabalhos-------------------------------- 

1-A execução das obras e trabalhos sujeitos a licença nos termos do 

presente diploma só pode  iniciar-se depois de emitido o respectivo 

alvará, com exceção das situações referidas no artigo seguinte e salvo 

disposto no artigo 113º---------------------------------------------- 
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1.1. ECOVIA DO TÂMEGA – 1.ª FASE (ECOVIA DO TÂMEGA – AÇÃO 1 E UNIÃO 

EM VILA VERDE DA RAIA – AÇÃO 2) - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 03/DOP/2015. 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição n.º 03/DOP/2015, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

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

PÚBLICAS, S.A., no valor de 39.503,16 €, IVA não incluído, que se dá 

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

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

DELGADO DE 2015.12.07. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

2015.12.07. -------------------------------------------------------- 

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €39.503,16 

(trinta e nove mil, quinhentos e três euros e dezasseis cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

2- SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

 

 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AGUAS E RESIDUOS 

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

 

X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

 

1. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE “GESTÃO COMERCIAL DE ÁGUA, 

SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS”. - CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL. - 

CEDENTE: EDP – ELETRICIDADE DE PORTUGAL, S.A. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

24/2015. ----------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. ANTECENTES ----------------------------------------------------- 

1. No passado dia 3 de setembro de 2003, foi outorgado entre o 

Município de Chaves e a firma adjudicatária EDP – Eletricidade de 

Portugal, S.A., o contrato para a “Prestação de Serviços de Gestão 

Comercial de Água, Saneamento e Resíduos Sólidos”, pelo montante 

global anual de € 114 273,70 (cento e catorze mil, duzentos e setenta 

e três euros e setenta cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em 

vigor, com um prazo de execução de 1 ano, renovável por igual período 
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de tempo, se não for denunciado, por qualquer das partes, com a 

antecedência de 90 dias úteis. -------------------------------------- 

2. Em 3 de setembro de 2012, foi celebrada uma Adenda ao contrato 

inicial, consubstanciada, essencialmente, no que diz respeito ao 

prazo, passando o mesmo a ter uma duração de 6 meses, findos os quais 

se renova automaticamente por períodos sucessivos de 1 mês, se não for 

denunciado, por qualquer das partes, com uma antecedência mínima de 

60 dias. ------------------------------------------------------------ 

3. Encontrando-se em execução o contrato de prestação de serviços em 

causa, veio a firma “EDP – Soluções Comerciais, S.A.”, através de 

carta datada de 24 de abril de 2015, registada nos serviços 

administrativos municipais sob o nº 5086, de 04 de maio de 2015, 

comunicar a intenção de proceder à descontinuação da prestação de 

serviços objeto do contrato, cedendo, todos os direitos e obrigações 

ao abrigo do contrato, de forma a assegurar uma transição adequada e 

a continuação dos serviços sem quaisquer inconvenientes, às firmas 

CGITI Portugal e CTT – Correios de Portugal, S.A., juntando parte dos 

documentos de habilitação necessários, dos potenciais cessionários, 

solicitando para o efeito, a competente autorização. ---------------- 

4. De acordo com o previsto no artigo 319º do Código dos Contratos 

Públicos, a autorização à cessão da posição contratual pelo co-

contratante, depende de comunicação prévia da intenção de proceder à 

cessão e da presentação de proposta, fundamentada e instruída com 

todos os documentos comprovativos da verificação dos requisitos a 

cumprir pelo cedente na fase de formação do contrato, designadamente 

os documentos de habilitação relativos ao potencial cessionário, a fim 

do Município proceder à averiguação da verificação dos pressupostos.- 

5. Neste contexto, foi a firma EDP – Soluções Comerciais, S.A. 

notificada, no passado dia 18/05/2015, no sentido de concluir a entrega 

dos documentos em falta, nomeadamente a entrega de uma minuta de 

proposta de cessão da posição contratual. --------------------------- 

6. Dando cumprimento ao solicitado, veio a referida empresa, através 

de correio electrónico datado do pretérito dia 16/10/2015, 

complementado com comunicações dos dias 01/12/2015 e 04/12/2015, 

remeter a proposta/minuta de cessão da posição contratual, de acordo 

com o pedido efectuado, juntando todos os documentos de habilitação 

das potenciais cessionárias (certidões dos respetivos registos 

comerciais, viabilizadoras da verificação, designadamente, do objeto 

social e de quem tem poderes para obrigar as sociedades; declaração 

modelo Anexo II do CCP, certidões emitidas pelos competentes 

organismos do Estado, de que não se encontram em nenhuma das situações 

previstas no Artigo 55º, do CCP, registos criminais dos titulares em 

exercício de funções nos órgãos de gerência ou administração e cauções, 

realizadas através de depósitos bancários). ------------------------- 

2. PROPOSTA / DECISÃO: -------------------------------------------- 

Assim, atendendo às razões anteriormente expostas, e para efeitos do 

disposto na Cláusula 14ª do Contrato para “Prestação de Serviços de 

gestão Comercial de Água, Saneamento e Resíduos Sólidos”, datado de 

03/09/2003 e Adenda de 03/09/2012, toma-se a liberdade se sugerir a 

adoção da seguinte estratégia procedimental: ------------------------ 

a) Que, nos termos do disposto no artigo 319º do Código dos Contratos 

Públicos, seja autorizada, pela entidade competente para contratar, 

no caso a Câmara Municipal, a cessão da posição contratual da firma 

“EDP – Soluções Comerciais, S.A.”, no contrato de “Prestação de 

Serviços de Gestão Comercial de Água, Saneamento e Resíduos Sólidos”, 

a favor das empresas CGITI Portugal, S.A., NIPC 502 605 731 e CTT – 

Correios de Portugal, S.A., NIPC 500 077568; ------------------------ 
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b) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação, dever-se-á 

notificar a firma cedente EDP – Soluções Comerciais, S.A., no estrito 

cumprimento do disposto no artigo 114º do Código do Procedimento 

Administrativo, dando, simultaneamente, conhecimento da cessão à 

Divisão de Gestão Financeira e à Divisão de Águas e Resíduos. ------- 

À consideração do Diretor de Departamento de Coordenação Geral, Dr. 

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

Chaves: 07 de dezembro de 2015. ------------------------------------- 

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

Cristina Rodrigues -------------------------------------------------- 

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

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

DELGADO DE 2015.12.07. ---------------------------------------------- 

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 

2015.12.07. -------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

A sua posição de abstenção fundamenta-se no facto de ser pertinente, 

na conjuntura atual, a auscultação do mercado para a contratação destes 

serviços, até porque não é determinado se o valor, atualmente, pago 

pela Autarquia é adequado aos serviços prestados. ------------------- 

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

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

Eng. João Adérito Moura Moutinho, para apresentar, verbalmente, a 

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

Tendo referido que a sua posição é favorável à aprovação da proposta, 

considerando que a autarquia tem, sempre, a possibilidade de denunciar 

os efeitos do contrato. --------------------------------------------- 

 

 

XI 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

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 
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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 vinte e cinco minutos, para constar se lavrou 

a presente ata, e eu, Marcelo Caetano Martins Delgado, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 


